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Do użytku wewnętrznego 

 

,,Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego” 

 Zwracamy się do Pana(i) z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma charakter 

diagnostyczny (nie ma zatem odpowiedzi poprawnych lub błędnych) i posłuży wyłącznie do celów naukowych. 

Zebrane tą drogą informacje pomogą nam ustalić skalę występowania zwolnień z lekcji wychowania fizycznego 

i ich przyczyny. 

 Przy wypełnianiu ankiety proszę dokładnie przeczytać całe pytanie i w zależności od polecenia 

zakreślić właściwą według Pana(i) odpowiedź(i) lub wpisać odpowiedź własnymi słowami. 

Dziękujemy za szczere i rzetelne odpowiedzi! 

 

1) Ile decyzji o zwolnieniu z wychowania fizycznego wydał dyrektor w klasach, w których Pan/i 

uczył/a w roku szkolnym 2016/2017 (dotyczy zwolnień semestralnych i rocznych)? ........................ 

 

2) Ile decyzji o zwolnieniu z wychowania fizycznego wydał dyrektor w klasach, w których Pan/i 

uczy w bieżącym roku szkolnym (dotyczy zwolnień semestralnych i rocznych)?  ............................. 

 

3) Jaka była średnia frekwencja na Pana/i lekcjach wychowania fizycznego wśród dziewcząt 

w minionym miesiącu? 

a) powyżej 90%  

b) 90 - 70% 

c) 70 – 50% 

d) poniżej 50% 

 

4) Jaka była średnia frekwencja na Pana/i lekcjach wychowania fizycznego wśród chłopców 

w minionym miesiącu? 

a) powyżej 90%  

b) 90 - 70% 

c) 70 – 50% 

d) poniżej 50% 

 

5) Odsetek uczniów zwolnionych z wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły w bieżącym roku 

szkolnym (zwolnienia semestralne i roczne)? 
     liczba uczniów niećwiczących x 100  

% niećwiczących =      =  

     liczba uczniów w szkole 

 

6) Kto najczęściej wystawia uczniom zwolnienia z pojedynczych lekcji wychowania fizycznego? 

a) pielęgniarka szkolna 

b) lekarz 

c) rodzice 

d) uczeń sam je wypisuje 

e) inne osoby 

 

7) Jakie są najczęstsze powody zwolnień z pojedynczych lekcji wychowania fizycznego u dziewcząt 

(dotyczy zwolnień do 7 dni)? 

a) niedyspozycja 

b) kontuzja, uraz 

c) rekonwalescencja po chorobie 

d) przeciwwskazania lekarskie np. wada 

serca, kręgosłupa 

e) inne 

 

8) Jakie są najczęstsze powody zwolnień z pojedynczych lekcji wychowania fizycznego u chłopców 

(dotyczy zwolnień do 7 dni)? 

a) niedyspozycja 

b) kontuzja, uraz 

c) rekonwalescencja po chorobie 

d) przeciwwskazania lekarskie np. wada 

serca, kręgosłupa 

e) inne 
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9) Co według Pana/i opinii jest najczęstszą przyczyną zwolnień z lekcji wychowania fizycznego 

(proszę podać max dwa wybory)? 

a) niedyspozycja 

b) kontuzja, uraz 

c) rekonwalescencja po chorobie 

d) niechęć do ćwiczeń 

e) słaba sprawność 

f) lenistwo 

g) depresja 

h) lęk przed ośmieszeniem 

i) umiejętności nie przydadzą się w życiu 

j) inne 

 

10) W jakim systemie są realizowane lekcje wychowania fizycznego w Pana/i szkole? 

a) w systemy klasowo-lekcyjnym 

b) w systemie klasowo-lekcyjnym i formie zajęć do wyboru  

 

11) Czy prowadząc lekcje wychowania fizycznego diagnozuje Pan/i potrzeby i zainteresowania 

uczniów? 

a) tak b) nie 

 

12) Czy na lekcjach wychowania fizycznego stosuje Pan/i różne metody i formy prowadzenia zajęć? 

a) tak b) nie   

 

13) Gdyby mógłby/mogłaby Pan/i zhospitować prowadzone przez siebie lekcje wychowania 

fizycznego, to jaką ocenę by Pan/i sobie wystawił/a?  

a) celującą 

b) bardzo dobrą 

c) dobrą 

d) dostateczną 

e) dopuszczającą 

f) niedostateczną 

 

METRYCZKA 

 

Płeć 

a) kobieta b) mężczyzna 

 

Jaki stopień awansu zawodowego Pan/i posiada? 

a) stażysta 

b) kontraktowy 

c) mianowany 

d) dyplomowany 

 

Miejsce pracy 

a) przedszkole 

b) szkoła podstawowa 

c) gimnazjum 

d) liceum 

e) zespół szkół 

 

Jaki jest Pana/i staż pracy w placówce oświatowej? 

a) poniżej roku 

b) 1 - 7 lat 

c) 7 - 10 lat 

d) 10 - 20 lat 

e) powyżej 20 lat 

 

 

 

Dziękuję za udział w badaniach! 

 

 


