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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/067 - Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Marcin Kiersnowski - inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82030 z dnia 13.09.2012r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku, ul. Upalna 26, 15-669 Białystok 
(dalej: „Szkoła”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Kochanowski, 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku 

[Dowód: akta kontroli, str. 3] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność Szkoły w zakresie organizacji i realizacji kształcenia z wychowania 
fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności aktywny udział uczniów 
w obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz 
zawodach sportowych, a także stworzenie przez Szkołę bezpiecznych warunków 
realizacji tych zajęć. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
a) dopuszczeniu do użytku w Gimnazjum wchodzącym w skład Szkoły programu 

nauczania wychowania fizycznego nieuwzględniającego w pełni obowiązującej 
podstawy programowej wychowania fizycznego określonej w załączniku nr 4 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r.”)2, 

b) niezrealizowaniu w cyklu kształcenia 2009/10-2011/12 w Gimnazjum 
wchodzącym w skład Szkoły 3 z 33 (9%) wymagań szczegółowych podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r., 

c) niezastosowaniu określonych w podstawie programowej z 2008 r. „Zalecanych 
warunków i sposobów realizacji” podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r. w zakresie edukacji zdrowotnej, 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

2  Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17. Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2012 r. w związku 
z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977). 
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d) niezgodności z przepisami prawa wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego, 

e) niezawiadamianiu organu prowadzącego Szkołę i Rady Rodziców Szkoły 
o wypadkach podczas zajęć wychowania fizycznego, 

f) braku nadzoru pedagogicznego nad wdrażaniem podstawy programowej 
z 2008 r. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie zasad kształcenia z zakresu wychowania 
fizycznego oraz uprawiania sportu szkolnego 

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo 
lekcyjnym  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach Szkoły funkcjonowało 
Publiczne Gimnazjum Nr 14 (dalej: „Gimnazjum”) oraz XIV Liceum 
Ogólnokształcące (dalej: „Liceum”). 

[Dowód: akta kontroli, str. 4-6] 

Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole realizowano w kolejnych kontrolowanych 
latach w odpowiednio 57, 51 i 53 grupach ćwiczeniowych. Grupy utworzone 
oddzielnie dla chłopców i dziewcząt nie przekraczały 26 uczniów, zgodnie z § 6 
ust. 5 i 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.”)3. Zgodnie 
z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: „u.s.o.”)4 
w Gimnazjum zapewniono 4-godzinny tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego, a w Liceum 3-godzinny. 

[Dowód: akta kontroli, str. 7-17] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Szkole nie wprowadzono form 
organizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. 

Szkoła nie skorzystała z możliwości wynikających z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych 
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego5 (uprzednio § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego6), stosownie do których zajęcia wychowania fizycznego mogą być 
organizowane przez szkołę, w formie zajęć do wyboru przez uczniów, 
jako: sportowe, sprawnościowo - zdrowotne, taneczne lub w formie aktywnej 

                                                      
3  Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm. Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2012 r. w związku 

z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204). 

4  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
5  Dz. U. Nr 175, poz. 1042. 
6  Dz. U. Nr 136, poz. 1116. Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2011 r. 
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turystyki. W Szkole obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego odbywały się 
w systemie klasowo - lekcyjnym z ukierunkowaniem na dyscypliny sportowe 
określone w programach nauczania wychowania fizycznego wdrażanych w Szkole. 

Dyrektor Szkoły podał, że niewprowadzenie w Szkole form organizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów wynikało 
z przyjęcia w Szkole różnicowania zajęć wychowania fizycznego, w których udział 
uczniów jest obowiązkowy. Z tej przyczyny w ramach obowiązkowych godzin 
wychowania fizycznego prowadzone są takie zajęcia jak: piłka ręczna, taniec 
towarzyski, pływanie.  

[Dowód: akta kontroli, str. 18] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

W kontrolowanym okresie w Szkole prowadzono nadobowiązkowe zajęcia sportowe 
i rekreacyjne. W Gimnazjum prowadzono takie zajęcia jak: piłka ręczna, siatkowa, 
nożna i koszykowa, taniec, tenis stołowy (w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012), pływanie (w latach 2009/2010-2010/2011), futsal (w latach  2010/2011-
2011/2012), a w Liceum: pływanie, taniec, futsal (w latach 2009/2010-2011/2012), 
trening strzelecki (w latach 2010/2011-2011/2012), tenis stołowy (w roku 
2010/2011), piłka siatkowa (w roku 2011/2012). 

Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji7.  

Łączny tygodniowy wymiar zajęć sportowo-rekreacyjnych wynosił w poszczególnych 
latach szkolnych odpowiednio 22, 49 i 42 godzin, z czego 9, 21 i 16 (tj. 40,9%, 
42,9% i 38,1%) zostało zorganizowanych w ramach godzin wynikających z art. 42 
ust. 2 pkt 2 lit. a i lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dalej: 
„Karta Nauczyciela”)8. 

W nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych uczestniczyło w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 231, 444 i 325 uczniów, z tego 197, 
299 i 219 w ramach realizacji zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i lit. b 
Karty Nauczyciela (29,4%, 59,4% i 43,7% ogółu uczniów Szkoły). Niektórzy 
uczniowie uczestniczyli w kilku formach zajęć.  

W poszczególnych kontrolowanych latach szkolnych, w ramach zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych, nauką pływania zostało objętych 104, 199 
i 179 uczniów, co stanowiło odpowiednio 13,2%, 26,6% i 24,1% ogółu uczniów 
Szkoły. 

[Dowód: akta kontroli, str. 19-24] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
7  Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 
8  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
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1.4. Organizacja zajęć korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy 
i zagrożonych nadwagą lub otyłością 

Dyrektor Szkoły dysponował danymi o skali problemów zdrowotnych wśród uczniów. 
Pielęgniarka Szkolna przedstawiała po każdym półroczu kontrolowanego okresu9 
półroczne sprawozdania z działalności gabinetu profilaktyki zdrowotnej zawierające 
m.in. zbiorcze dane dotyczące problemów zdrowotnych uczniów. Liczba uczniów 
z rozpoznanymi wadami postawy, nadwagą lub otyłością wynosiła w kolejnych 
kontrolowanych latach szkolnych odpowiednio 195, 172 i 190. Najczęściej 
występującymi dysfunkcjami wśród uczniów były skolioza, którą rozpoznano 
odpowiednio u 117, 83 i 80 uczniów, otyłość rozpoznana u 26, 45 i 61 uczniów oraz 
nadwaga zdiagnozowana u 41, 39 i 41 uczniów Szkoły. 

[Dowód: akta kontroli, str. 25-26] 

W kolejnych kontrolowanych latach w Szkole nie organizowano uczniom z wykrytymi 
wadami postawy, nadwagą i otyłością odpowiednich zajęć korekcyjnych, pomimo 
że dysfunkcje rozpoznano u odpowiednio 24,8%, 23% i 25,5% ogółu uczniów 
Szkoły. Nie wykorzystano w tym zakresie np. możliwości wynikających z art. 42 ust. 
2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia z 9 sierpnia 2011 r. 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego (uprzednio § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 
sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego). 

[Dowód: akta kontroli, str. 25-26]  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że niewprowadzenie zajęć korekcyjnych było 
spowodowane brakiem wniosków rodziców oraz uczniów o takie zajęcia, pomimo 
że Szkoła dysponuje kadrą z odpowiednimi kwalifikacjami10.  

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego 

Według szkolnego zestawu programów nauczania Szkoły11 na poszczególnych 
etapach edukacji dopuszczono do użytku następujące programy nauczania 
wychowania fizycznego: 
a) „Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych od zabawy 

do sportu i rekreacji” autorstwa U. Kierczak i T. Glos, WSiP 2002 r.,(DKW-4014-
88/01) obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 w Gimnazjum i Liceum,  

b) „Program nauczania wychowania fizycznego dla gimnazjum. Zdrowie. Sport. 
Rekreacja. Według nowej podstawy programowej” autorstwa U. Kierczak 
obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 w Gimnazjum,  

c) „Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum” autorstwa A. Drwięga, 
Lider nr 6 z 2012 r., obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013 w Liceum. 

                                                      
9  18 stycznia i 21 czerwca 2010 r., 20 stycznia i 20 czerwca 2011 r., 18 stycznia i 27 czerwca 2012 r. 
10  Na dzień 30 września 2012 r. 3 z 14 nauczycieli wychowania fizycznego ukończyło studia 

podyplomowe w zakresie zdrowia i korektywy. 
11  W szkolnym zestawie programów nauczania nie odnotowywano numeru dopuszczenia programów 

nauczania w Szkole. 
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Programy nauczania dopuszczone do użytku w Gimnazjum i Liceum od roku 
Szkolnego 2012/2013 spełniały wymagania dotyczące konstrukcji programów 
nauczania określnych w § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów 
wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników12. Programy te zawierają szczegółowe cele kształcenia 
i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie 
programowej określonej załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, sposoby 
osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia, 
propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

Zgodnie z § 25 Statutu Szkoły13 nauczyciele wychowania fizycznego na podstawie 
dopuszczonych do użytku programów nauczania sporządzali tzw. plany 
dydaktyczne z przedmiotu wychowanie fizyczne. Plany dydaktyczne zawierały 
m.in. jednostki tematyczne, liczbę godzin przeznaczonych na daną jednostkę 
tematyczną i wymagania programowe na poziomie podstawowym 
i ponadpodstawowym. 

[Dowód: akta kontroli, str. 27-28] 

Szkoła zapewniła obiekty sportowe, urządzenia i wyposażenie niezbędne 
w realizacji treści wszystkich dwóch analizowanych programów nauczania 
wychowania fizycznego. Szkoła dysponuje własnymi obiektami sportowymi, 
urządzeniami i wyposażeniem do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz 
dokonywała całorocznej rezerwacji torów pływackich na pływalni w Białymstoku. 

[Dowód: akta kontroli, str. 42-51] 

Dopuszczenie do użytku programów nauczania wychowania fizycznego nie zostało 
poprzedzone udokumentowanym rozpoznaniem potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczniów oddziałów, w których program nauczania wychowania 
fizycznego był (lub jest realizowany). Potrzeba rozpoznania potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczniów wynika z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników (dalej: „rozporządzenie w sprawie dopuszczania 
programów nauczania z 2009 r.”)14, zgodnie z którym program nauczania powinien 
być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

[Dowód: akta kontroli, str. 27-28] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w związku z koniecznością przyjęcia programu 
nauczania przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciele na bazie doświadczenia 
pedagogicznego dokonali wyboru programu biorąc pod uwagę powtarzalne 
przypadki, dla których przygotowują odpowiednie metody pracy. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

                                                      
12  Dz. U. z 2012 r. poz. 752. 
13  Tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2006 r. Statut znowelizowany 2 kwietnia 2009 r., 17 czerwca 

2009r. i 24 listopada 2010 r. 
14  Dz. U. Nr 89, poz. 730. Rozporządzenie uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. Obecnie obowiązuje 

rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników 
z dnia 21 czerwca 2012 r., w którym w § 2 ust. 4 pozostawiono tożsame rozstrzygnięcia. 
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„Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych od zabawy 
do sportu i rekreacji” autorstwa U. Kierczak i T. Glos dopuszczony do użytku 
w kolejnych klasach Gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 
nie uwzględniał 7 z 33 wymagań szczegółowych podstawy programowej 
wychowania fizycznego określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r., a do innych 18 odnosił się częściowo. Było 
to niezgodne z § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów 
nauczania z 2009 r. w myśl którego program nauczania ogólnego może być 
dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli  stanowi opis sposobu realizacji celów 
kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 29-41, 52-69] 

Zgodnie z art. 22a ust. 2b u.s.o. za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla 
Gimnazjum odpowiada Dyrektor Szkoły, który dopuścił do użytku ww. program 
wychowania fizycznego na ustny wniosek nauczycieli wychowania fizycznego 
złożony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

[Dowód: akta kontroli, str. 27-28] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że przyjmując program nauczania wychowania fizycznego 
przyjęto założenie, że program zawiera w sobie treści zgodne z treściami nauczania 
zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, lecz nie identyczne. 
Ponadto Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż różnice jakie zaistniały między treścią 
programu a treściami zawartymi w wymaganiach szczegółowych podstawy 
programowej mogły być skutkiem nieskorzystania z możliwości wynikającej w § 4 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów nauczania z 2009 r. 
dotyczącej opiniowania programów nauczania przed ich dopuszczeniem do użytku 
szkolnego pod kątem jego zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego 
oraz dostosowania do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 

Zajęcia wychowania fizycznego w Gimnazjum zrealizowano w cyklu kształcenia 
2009/2010-2011/2012 w wymiarze od 391 do 418 godzin, spełniając normę 
co najmniej 385 godzin określoną w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie 
ramowych planów nauczania z 2002 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 52-69] 

Zajęcia wychowania fizycznego w badanym oddziale C15 Gimnazjum odbywały się 
w sali gimnastycznej (67% w stosunku do zajęć ogółem), na boisku szkolnym (9%), 
w pomieszczeniach zastępczych (9%) na sali tanecznej (12%) oraz w terenie (5%), 
co było zgodne z „Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji” podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.  

[Dowód: akta kontroli, str. 70] 

Na lekcjach wychowania fizycznego w Gimnazjum, obok zajęć ruchowych 
wskazanych w realizowanym programie nauczania, realizowano treści z zakresu 
edukacji zdrowotnej wymaganej rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej 
z 2008 r. Zajęcia wychowania fizycznego z zakresu edukacji zdrowotnej odbywały 
się w czasie całego 3-letniego cyklu kształcenia w trakcie części 22 lekcji 
przeznaczonych na zajęcia ruchowe. Zajęć tych nie prowadzono w salach 
lekcyjnych. Zajęcia były wspierane poprzez realizację treści z zakresu edukacji 

                                                      
15  Z 6 oddziałów w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012. 
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zdrowotnej w ramach innych przedmiotów16 oraz skoordynowane z realizowanymi 
w Szkole programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki17. 

[Dowód: akta kontroli, str. 52-69, 71-73] 

W Liceum w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 została zrealizowana 
międzyprzedmiotowa ścieżka edukacji prozdrowotnej określona w załączniku nr 4 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół18. Dyrektor Szkoły zapewnił uwzględnienie 
treści tej ścieżki edukacyjnej w szkolnym zestawie programów nauczania, w tym 
m.in. w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne. Na lekcjach wychowania 
fizycznego zrealizowano takie treści nauczania jak zasady prawidłowego odżywiania 
się a rozwój fizyczny, organizowanie czynnego wypoczynku, świadomość grożących 
niebezpieczeństw, dbałość o zdrowie własne i innych, skutki zażywania narkotyków, 
picia alkoholu, palenia tytoniu. 

[Dowód: akta kontroli, str. 74-76] 

W cyklu nauczania rozpoczętym w roku szkolnym 2012/2013 w klasie I Liceum 
w ramach zajęć wychowania fizycznego realizację edukacji zdrowotnej określonej 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zaplanowano w II semestrze. 
W celu dostosowania zajęć wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej 
do potrzeb uczniów przed realizacją tego bloku zaplanowano spotkania z uczniami 
i rodzicami19. Zapewniono ujęcie treści nauczania odnoszących się do wszystkich 
wymagań szczegółowych bloku Edukacja Zdrowotna w programie nauczania 
wychowania fizycznego realizowanym od roku szkolnego 2012/2013. 

[Dowód: akta kontroli, str. 77-79] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w żadnym oddziale Gimnazjum 
nie zrealizowano w pełni podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
do czego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a u.s.o. jest zobowiązana szkoła 
publiczna. W dziennikach lekcyjnych nie odnotowano tematów zajęć wychowania 
fizycznego związanych z realizacją 320 z 33 (9%) wymagań szczegółowych 
podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w tym 2 z 9 zawartych 
w bloku Edukacja Zdrowotna. W Gimnazjum 23 z 25 wymagań szczegółowych 
nieujętych w realizowanym programie nauczania wychowania fizycznego lub ujętych 
częściowo zrealizowano na podstawie sporządzonych przez nauczycieli 
wychowania fizycznego tzw. planów dydaktycznych, co było niezgodne z art. 7 
ust. 1 pkt 4 lit. a u.s.o. w myśl którego szkoła publiczna realizuje programy 
nauczania. 

[Dowód: akta kontroli, str. 52-69, 99] 

                                                      
16  Biologii, Wychowania do życia w rodzinie, Wiedzy o społeczeństwie, Edukacji dla bezpieczeństwa, 

Religii. 
17  Trzymaj formę, Zdrowy styl życia a diety, Czy twoja paczka zabija, Szkoła bezpieczna i przyjazna 

uczniom, Znajdź właściwe rozwiązanie – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów. 
18  Dz. U. Nr 51, poz. 458. 
19  Do dnia zakończenia kontroli NIK nie przeprowadzono diagnozy potrzeb uczniów w celu 

dostosowania zajęć wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej. 
20  Przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu 

zwiększenia masy mięśni; znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym 
z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; w jaki sposób można dawać i otrzymywać 
różnego rodzaju wsparcie społeczne. 
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2. Szkoła nie wypełniała w Gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 
określonych w „Zalecanych warunków i sposobów realizacji” podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. w zakresie edukacji zdrowotnej: 
a) nie przeprowadzono udokumentowanej diagnozy potrzeb uczniów w celu 

dostosowania zajęć wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej, 
b) nie zapewniono warunków skuteczności zajęć wychowania fizycznego 

w zakresie edukacji zdrowotnej. Uczniowie nie uczestniczyli w planowaniu 
i realizacji zajęć, nie dokonywano z udziałem uczniów i ich rodziców ewaluacji 
przebiegu zajęć oraz nie uwzględniono metod i technik aktywizujących oraz 
interaktywnych, ponieważ zajęcia wychowania fizycznego z zakresu edukacji 
zdrowotnej odbyły się wyłącznie podczas części 22 lekcji przeznaczonych na 
zajęcia ruchowe w czasie całego 3-letniego cyklu kształcenia. 

[Dowód: akta kontroli, str. 71-73] 

Dyrektor Szkoły sprawujący nadzór pedagogiczny m.in. w zakresie realizacji 
podstawy programowej (art. 33 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 u.s.o.) 
wyjaśnił, że nie zrealizowano w pełni podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r. i nie wypełniono „Zalecanych warunków i sposobów realizacji” 
w zakresie edukacji zdrowotnej z powodu przyjęcia do realizacji programu 
nauczania nieuwzględniającego w pełni podstawy programowej z 2008 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Szkoły w powyższym obszarze.  

2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego 

2.1. Zgodność wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów 
z wychowania fizycznego z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz stosowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego 
przyjętych zasad oceniania 

W Szkole w kontrolowanym okresie obowiązywał, stanowiący część statutu Szkoły, 
„Wewnątrzszkolny system oceniania” z 1 września 2002 r. znowelizowany 
29 listopada 2010 r. (dalej: „WSO”). Ponadto nauczyciele wychowania fizycznego 
Szkoły stosowali przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego 
pn. „Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego” (dalej: „PSO”). W PSO 
nie podano autorów dokumentu i od kiedy PSO obowiązuje. Brak na dokumencie 
adnotacji o dacie zatwierdzenia PSO przez Dyrektora Szkoły. Nie podano 
do jakiego programu nauczania odnosi się PSO. Przyjęty w Szkole PSO jest 
tożsamy z dokumentem opublikowanym na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 
w Sanoku21. 

Zgodnie z § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (dalej: „rozporządzenie w sprawie oceniania”)22 w WSO określono 
sposób uzasadniania przez nauczyciela ustalonej oceny.  

Zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania w WSO 
zastrzeżono, że przy ustalaniu oceny m.in z wychowania fizycznego należy 

                                                      
21  www.dziennik.esanok.pl/kryteria/wf.pdf 
22  Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm. 
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w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

[Dowód: akta kontroli, str. 80-98] 

W WSO w zakresie wychowania fizycznego: 
a) nie określono sposobów rozpoznawania postępów uczniów z wychowania 

fizycznego, co wynika z istoty oceniania wewnątrzszkolnego zdefiniowanej w § 2 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania. Nie określono m.in.: jakimi 
narzędziami powyższe postępy będą mierzone, z jaką częstotliwością w cyklu 
kształcenia, w jakim zakresie i w jaki sposób postępy te będą uwzględniane 
w klasyfikacji śródrocznej i rocznej, z uwzględnieniem wysiłku uczniów 
i różnorodności wymagań bloków tematycznych podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r.; 

b) nie zdefiniowano pojęcia wysiłku (o którym mowa w § 7 rozporządzenia 
w sprawie oceniania) wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków 
przedmiotowych, w szczególności wymagań wynikających z realizowanego 
programu nauczania oraz w jaki sposób wysiłek ten będzie uwzględniany przy 
ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. W PSO podano 
jedynie, że ocenie podlega m.in. postawa ucznia, w tym aktywność 
i zaangażowanie w procesie rozwijania własnej sprawności w czasie lekcji. 
W ramach tego kryterium uczeń może otrzymać ocenę pozytywną (motywującą) 
albo niedostateczną. W pierwszym przypadku: za systematyczne, aktywne, bez 
zastrzeżeń nauczyciela uczestnictwo na lekcjach, a także za pomoc 
nauczycielowi, natomiast w drugim: za negatywny stosunek do przedmiotu 
(niezdyscyplinowanie, stwarzanie sytuacji zagrożenia, odmowa wykonania 
ćwiczenia); 

c) nie sformułowano zasad i sposobów indywidualizowania pracy z uczniem 
na zajęciach wychowania fizycznego, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o której mowa w § 6 
ust 1 rozporządzenia w sprawie oceniania23. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 80-98] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że określenie sposobów rozpoznawania postępów 
i poziomu w osiągnięciach uczniów, ocenę wysiłku wkładanego w wywiązywanie się 
z obowiązków przedmiotowych oraz zasady i sposoby indywidualizowania pracy 
z uczniem pozostawiono do indywidualnego określenia przez poszczególnych 
nauczycieli. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nauczyciele wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny z wychowania 
fizycznego stosowali PSO nie przewidziany w statucie Szkoły, pomimo 
iż zgodnie z § 3 ust 4 rozporządzenia w sprawie oceniania szczegółowe warunki 
i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

[Dowód: akta kontroli, str. 80-98] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że stosowany przez nauczycieli wychowania 
fizycznego PSO stanowi formę praktycznego dostosowania zapisów WSO 

                                                      
23  Przepis został zmieniony z dniem 1 września 2011 r. przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 228, poz. 1491). 
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do specyfiki przedmiotu chociaż w rzeczywistości statut Szkoły o tym 
nie wspomina. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-239] 

2. Wbrew postanowieniom § 3 ust. 3 pkt 1 i § 2 ust 2 ww. rozporządzenia w sprawie 
oceniania, w WSO i PSO nie sformułowano wymagań edukacyjnych 
na poszczególne oceny kwalifikacyjne, wynikające z realizowanego programu 
nauczania oraz bloków tematycznych podstawy programowej z 2008 r. W PSO 
podano jedynie ogólne kryteria na poszczególne oceny szkolne, w których 
wspomniano o stopniu opanowania bliżej nieokreślonych wymagań (ocena 
celujący) lub materiału programowego (pozostałe oceny). 

[Dowód: akta kontroli, str. 80-98] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że stosowane przez nauczycieli ogólne kryteria 
na poszczególne oceny szkolne stanowią formę realizacji obowiązku 
formułowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. 

[Dowód: akta kontroli, str. 238-239] 

Niezaktualizowanie systemu oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum 
po wprowadzeniu podstawy programowej z 2008 r. z przedmiotu (przedmiotowy 
system oceniania był wspólny dla Liceum i Gimnazjum pomimo, że na tych etapach 
edukacji były realizowane w kontrolowanym okresie odmienne podstawy 
programowe), w tym niesformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających 
z ww. podstawy oraz dopuszczenie do użytku szkolnego niewłaściwych programów 
nauczania, spowodowało, że ocenianiu podlegały m.in. umiejętności ruchowe 
uczniów (sprawdziany siły, szybkości, wytrzymałości, skoczności, taniec, 
przeprowadzenie rozgrzewki), aktywność na lekcji (postawa), przygotowanie 
do lekcji oraz wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych24. Nie sprawdzano 
i nie oceniano osiągnięć uczniów Gimnazjum m.in. w bloku tematycznym „Edukacja 
Zdrowotna”. Ponadto niezrealizowanie podstawy programowej z 2008 r. 
w Gimnazjum spowodowało m.in., że nauczyciele przedmiotu nie ustalili efektów jej 
wdrażania na zakończenie cyklu kształcenia w roku szkolnym 2011/2012, 
wykorzystując w tym celu wymagania określone w tej podstawie. 

[Dowód: akta kontroli, str. 99] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Szkoły w powyższym obszarze. 

3. Działania zamierzające do zapewnienia aktywnego 
udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego 

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wychowania 
fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 wyniosła odpowiednio 
w Gimnazjum 88%, 88,8% i 88,2% (przy ogólnej frekwencji w Gimnazjum 
wynoszącej 88,3%, 89,3% i 88,6%), a w Liceum 78%, 81,5% i 80% (przy ogólnej 
frekwencji w Liceum wynoszącej 79,9%, 82,9%, 82,2%). 

[Dowód: akta kontroli, str. 100] 

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK badanie udziału uczniów Szkoły w lekcjach 
wychowania fizycznego w tygodniu zajęć 24-28 września 2012 r. wykazało 
obecność na poziomie 80% (82,1% w Gimnazjum, 78,4% w Liceum) przy ogólnej 

                                                      
24  Na podstawie analizy oceniania 11 uczniów ze stwierdzoną nadwagą (otyłością) z klas III 

Gimnazjum i Liceum roku szkolnego 2011/2012. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

frekwencji w Szkole wynoszącej 87,4%. Na zajęciach wychowania fizycznego 
nie ćwiczyło 17,45% obecnych na zajęciach uczniów (13,96% zapisanych). 
Najczęstszymi przyczynami niećwiczenia uczniów były: brak stroju (4,44% obecnych 
na zajęciach uczniów), zwolnienia rodziców (3,86%), krótkoterminowe zwolnienia 
lekarskie (3,60%), decyzje Dyrektora o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego 
(2,98%).  

[Dowód: akta kontroli, str.101-155] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

3.2. Decyzje dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 Dyrektor Szkoły na podstawie § 8 
rozporządzenia w sprawie oceniania z zajęć wychowania fizycznego zwolnił 
odpowiednio 15, 18 i 13 uczniów Gimnazjum oraz 25, 18 i 20 uczniów Liceum, 
co stanowiło odpowiednio 2,9%, 4,1% i 3,3% uczniów Gimnazjum oraz 9,6%, 5,9% 
i 5,8% uczniów Liceum (5,16%, 4,85% i 4,25% wszystkich uczniów Szkoły). Analiza 
20 z 109 (18,3%) przypadków wydanych na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) decyzji zwalniających z zajęć wychowania fizycznego wykazała, 
iż Dyrektor Szkoły przestrzegał postanowień § 8 rozporządzenia w sprawie 
oceniania. I tak: 
a) Dyrektor Szkoły w decyzjach określał czas i powód zwolnienia uczniów z zajęć, 
b) decyzje wydano na podstawie opinii lekarskich określających czas zwolnienia 

uczniów z zajęć oraz przeciwskazania co do udziału w zajęciach ruchowych 
wychowania fizycznego,  

c) w arkuszu ocen uczniów wpisano zwolniony/zwolniona, jeżeli okres zwolnienia 
ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwiał ustalenie śródrocznej lub 
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. 

Ponadto analiza wykazała, iż uczniowie pomimo zwolnień z zajęć wychowania 
fizycznego byli obecni na tych zajęciach. 

[Dowód: akta kontroli, str. 100, 156] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Szkole organizowano corocznie 
mistrzostwa Szkoły w tańcu towarzyskim, piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, 
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców oraz futsalu chłopców. 

Uczniowie Szkoły uczestniczyli w miejskich i wojewódzkich zawodach sportowych 
w takich dyscyplinach jak tenis stołowy, pływanie, łyżwiarstwo szybkie, strzelectwo, 
piłka ręczna chłopców, w krajowych w piłce ręcznej chłopców oraz 
międzynarodowych zawodach w strzelectwie.  

W pozaszkolnych zawodach sportowych uczestniczyło odpowiednio 25, 114 i 90 
uczniów (niektóre osoby w kilku konkurencjach), co w porównaniu do liczby uczniów 
Szkoły stanowiło odpowiednio 3,18%, 15,24% oraz 12,10% ogółu uczniów Szkoły. 

Największe sukcesy uczniów Szkoły to: 

 w roku szkolnym 2009/2010: trzecie miejsca w miejskich zawodach szkół 
gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt i tenisie stołowym dziewcząt,  
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 w roku szkolnym 2010/2011: pierwsze miejsca w tenisie stołowym w miejskich 
i wojewódzkich zawodach szkół gimnazjalnych, w piłce ręcznej chłopców 
w miejskich zawodach szkół gimnazjalnych oraz w pływaniu w wojewódzkich 
zawodach szkół ponadgimnazjalnych,  

 w roku szkolnym 2011/2012: pierwsze miejsce w piłce ręcznej chłopców 
w miejskich zawodach szkół gimnazjalnych, trzecie w wojewódzkich i czwarte 
w krajowych oraz pierwsze miejsce ucznia Liceum w Otwartych 
Międzynarodowych Mistrzostwach Klubu Strzeleckiego w Suwałkach. 

[Dowód: akta kontroli, str. 157-161] 

Szkoła na podstawie zawartych umów współpracowała z Międzyszkolnym 
Osiedlowym Klubem Sportowym w zakresie rekrutacji uczniów uzdolnionych 
sportowo i organizacji rozgrywek sportowych. W kontrolowanym okresie Szkoła przy 
pomocy tego Klubu Sportowego przeprowadzała nabór i selekcję do klas 
sportowych Gimnazjum, a w 2011 r. i 2012 r. wspólnie z Klubem zorganizowała dla 
młodzieży szkolnej turniej piłki nożnej „Puchar Wiosny”. Ponadto w 2009r. Szkoła 
umożliwiła Klubowi (w reprezentacji którego znajdowali się uczniowie Gimnazjum) 
zorganizowanie na boiskach Szkoły Mistrzostw Województwa Podlaskiego w piłce 
ręcznej młodzików i juniorów młodszych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 162-181] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w powyższym 
obszarze. 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 budynek Szkoły wraz z obiektami 
sportowymi dwa razy w roku (do 31 maja oraz do 30 listopada) poddawany był 
kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, co było zgodne 
z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane25. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli okresowych ustalono, iż stan techniczny budynku Szkoły 
jest dobry i nadaje się on do dalszej eksploatacji. Nie stwierdzano uszkodzeń 
budynku mających wpływ na nośność i bezpieczeństwo konstrukcji. 

[Dowód: akta kontroli, str. 182] 

Dyrektor Szkoły, zgodnie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa w szkołach”)26, dokonywał 31 sierpnia każdego roku kontroli 
zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do Szkoły, w tym obiektów sportowych. W protokołach kontroli 
(przekazanych organowi prowadzącemu, zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia) 
stwierdzono, że zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki do prowadzenia 
zajęć lekcyjnych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 183-190] 

                                                      
25 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.  
26 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
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Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wykazały, iż stan obiektów 
sportowych jest dobry. W miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 
fizycznych, gier i zabaw umieszczono tablice informacyjne określające zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Wyposażenie sportowe 
Szkoły posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty. Było to zgodne z § 9 ust. 3 oraz 
§ 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. 

[Dowód: akta kontroli, str. 44-48] 

Analiza 15 z 92 (16,3%) dzienników lekcyjnych z lat szkolnych 2009/2010-
2011/2012 wykazała, iż nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych 
zajęciach w roku szkolnym zapoznawali uczniów z zasadami bezpiecznego 
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach zgodnie z § 31 ust 7 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. 

[Dowód: akta kontroli, str. 191] 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 Dyrektor Szkoły nie zawierał umów 
na wynajem pływalni w Białymstoku, z której korzystali uczniowie Szkoły w trakcie 
realizacji zajęć wychowania fizycznego. Korzystanie z pływalni odbywało się 
na podstawie rezerwacji torów w oparciu o funkcjonujący regulamin pływalni. 
Pływalnia w przekonaniu Dyrektora Szkoły spełnia warunki określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia 
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących 
się i uprawiających sporty wodne27. 

[Dowód: akta kontroli, str. 42-43, 49-51, 231-237] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wykazały, iż pokój nauczycieli 
wychowania fizycznego Szkoły jest wyposażony w apteczkę zaopatrzoną w środki 
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach udzielania tej 
pomocy, zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. 

[Dowód: akta kontroli, str. 44-48] 

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego zostali przeszkoleni w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa w szkołach. 

[Dowód: akta kontroli, str. 210] 

Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 4 u.s.o. Dyrektor Szkoły zapewnił uczniom możliwość 
korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Opiekę 
zdrowotną nad uczniami Szkoły sprawuje pielęgniarka szkolna w gabinecie 
położonym na terenie Szkoły. W zawartych przez Szkołę porozumieniach 
zobowiązano m.in. pielęgniarkę szkolną do udziału w planowaniu, realizacji i ocenie 
szkolnego programu edukacji zdrowotnej. W porozumieniach nie określono kiedy 
i jakie dane pielęgniarka szkolna ma przekazywać Dyrektorowi Szkoły 
i nauczycielom.  

[Dowód: akta kontroli, str. 192-204] 

                                                      
27  Dz. U. Nr 57, poz. 358. Rozporządzenie w zakresie dotyczącym warunków bezpieczeństwa osób 

pływających, kąpiących się i uprawniających sporty wodne oraz obowiązków osób prawnych 
i fizycznych prowadzących nad wodą działalność uchylono z dniem 1 stycznia 2012 r., w związku 
z wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2006/2007-2011/2012 w Szkole doszło kolejno do 12, 9, 6, 10, 
16 i 9 wypadków na zajęciach wychowania fizycznego na odpowiednio 1219, 976, 
916, 775, 743 i 776 uczniów ogółem w Szkole. Przyczyną 58 wypadków była 
nieuwaga uczniów, a pozostałych 4 nieumyślne uderzenie. Dyrektor Szkoły zgodnie 
z § 50 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach prowadził rejestr 
wypadków według wzoru określonego w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia. 
Zgodnie z § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 
grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych 
oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych 
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych 
oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych28 w bazie danych Systemu Informacji 
Oświatowej corocznie odnotowano wypadki uczniów pozostających pod opieką 
Szkoły. 

[Dowód: akta kontroli, str. 205-209] 

Analiza danych dotyczących wszystkich wypadków, które wydarzyły się w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012, wykazała m.in. że w Szkole przestrzegano 
postanowień § 41 ust 1 pkt 1-3, § 43 ust 1-4, § 45 ust 1 oraz § 47 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. O wypadkach zawiadomiono rodziców 
(prawnych opiekunów) poszkodowanego, inspektora bhp oraz społecznego 
inspektora pracy. Z każdego wypadku członkowie zespołu powypadkowego 
powołanego przez Dyrektora sporządzili protokół powypadkowy, z którego treścią 
zaznajomiono rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 207-209]  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nie zawiadamianiu w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012 o wypadkach organu prowadzącego Szkołę i Rady Rodziców, 
pomimo iż zgodnie z § 41 ust 1 pkt 4-5 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
w szkołach o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie m.in. organ 
prowadzący szkołę oraz radę rodziców. 

[Dowód: akta kontroli, str. 207-209] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż powyższe uchybienia spowodowane były przeoczeniem 
wymagania wskazanego w rozporządzeniu. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność Szkoły w powyższym obszarze. 

 

                                                      
28  Dz. U. Nr 277, poz. 2746, ze zm. Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 września 2012 r. 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu 
danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów 
przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień 
zbiorczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 957). 
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5. Aktywność nauczycieli wychowania fizycznego 
w  zakresie doskonalenia zawodowego oraz 
skuteczność nadzoru pedagogicznego w dziedzinie 
wychowania fizycznego 

5.1. Stan zatrudnienia w szkole nauczycieli wychowania fizycznego 
i ich kwalifikacje 

Według stanu na 30 czerwca 2012 r. w Szkole zatrudnionych było 14 nauczycieli 
wychowania fizycznego (7 nauczycieli dyplomowanych, 5 nauczycieli mianowanych 
i 2 nauczycieli kontraktowych)29. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania 
w Gimnazjum i Liceum, legitymując się ukończeniem studiów wyższych 
i przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli 30. 

Spośród wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego 9 posiada dodatkowe 
kwalifikacje, min.: instruktora tańca sportowego (1 nauczyciel), tańca towarzyskiego 
(1 nauczyciel), piłki ręcznej (1 nauczyciel), piłki nożnej (2 nauczycieli) lekkoatletyki 
(1 nauczyciel), oraz trenera II klasy piłki ręcznej (1 nauczyciel), podnoszenia 
ciężarów (1 nauczyciel), pływania (1 nauczyciel), piłki siatkowej (1 nauczyciel). 

[Dowód: akta kontroli, str. 210-211] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

W kontrolowanym okresie sześciu nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczyło 
w jednej formie doskonalenia zawodowego31, a jeden nauczyciel w dwóch 
formach32. 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły 27 maja 2009 r. przeprowadzono 
szkolenie o charakterze informacyjnym z zakresu wdrażania podstawy programowej 
z 2008 r. w gimnazjum. 

[Dowód: akta kontroli, str. 212] 

W okresie objętym kontrolą NIK nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni 
w Szkole nie uczestniczyli w formach kształcenia i doskonalenia zawodowego 
niezbędnych do wdrażania podstawy programowej przedmiotu z 2008 r. Połowa 
nauczycieli nie uczestniczyła w okresie objętym kontrolą NIK w formach 
doskonalenia z zakresu prowadzonego przedmiotu, pomimo iż zgodnie z art. 12 
ust. 3 Karty Nauczyciela nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną 
i zawodową. 

[Dowód: akta kontroli, str. 212-220] 

                                                      
29  W tym dwóch nauczycieli przebywało na rocznych urlopach dla poratowania zdrowia. 
30  Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
31  Studia podyplomowe z wychowania fizycznego (3 nauczycieli), szkolenie dla sędziów i trenerów 

futsalu (2 nauczycieli), konferencja dla trenerów i instruktorów piłki ręcznej (1 nauczyciel). 
32  Kurs nauczycieli i trenerów szkolenia młodzieżowego piłki ręcznej oraz szkolenie dla sędziów 

i trenerów futsalu. 
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Dyrektor Szkoły poinformował, że nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły 
są pracownikami z wieloletnim stażem oraz doświadczeniem i został zapewniony 
o ich przygotowaniu do wdrażania nowej podstawy programowej, stąd nie korzystali 
oni więcej ze szkoleń w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.3. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora Szkoły 
w zakresie wychowania fizycznego. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 Dyrektor Szkoły w ramach 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego nie planował i nie prowadził ewaluacji 
wewnętrznej oraz kontroli z zakresu wdrażania podstawy programowej z 2008 r., 
w tym z wychowania fizycznego.  

W Szkole w kontrolowanym okresie przeprowadzono 5 z 6 zaplanowanych 
obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. 
Tematyka powyższych obserwacji dotyczyła m.in. poziomu umiejętności uczniów 
uczęszczających na zajęcia wychowania fizycznego i przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonych obserwacji nie wydano zaleceń. 

[Dowód: akta kontroli, str. 221-226] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość.  

W Szkole nie sprawowano nadzoru pedagogicznego nad wdrożeniem podstawy 
programowej określonej w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej 
z 2008 r., pomimo iż zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 u.s.o. nadzorowi 
pedagogicznemu podlega w szczególności realizacja podstaw programowych 
i przestrzegania zasad oceniania. 

[Dowód: akta kontroli, str. 221] 

Dyrektor Szkoły sprawujący zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 2 u.s.o. nadzór pedagogiczny 
w Szkole wyjaśnił, że w kontrolowanych latach za priorytetowe przyjął badanie 
efektów kształcenia w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 231-237] 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego. 

Podlaski Kurator Oświaty nie przeprowadził w Szkole kontroli i ewaluacji 
zewnętrznej z zakresu objętego kontrolą NIK. 

[Dowód: akta kontroli, str. 221] 

Państwowy Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku przeprowadził 
7 kwietnia 2010 r. kontrolę kompleksową Szkoły zalecając odnowienie ścian 
i sufitów w pomieszczeniach szatni w bloku sportowym oraz o wymianę do końca 
grudnia 2012 r. zniszczonej posadzki w pomieszczeniach szatni w bloku sportowym. 
Do dnia rozpoczęcia kontroli NIK w Szkole odnowiono ściany i sufity 
w pomieszczeniach szatni. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 182] 
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W trakcie kontroli NIK (21 września 2012 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Białymstoku przeprowadził kontrolę kompleksową Szkoły nie zgłaszając 
uwag i zastrzeżeń. 

[Dowód: akta kontroli, str. 227-230] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność Szkoły w powyższym obszarze. 

6. Wyniki badania ankietowego33 

Prawie 40% uczniów systematycznie poza szkołą uprawia dyscypliny sportowe lub 
ćwiczy rekreacyjnie, natomiast 25% uczniów nie jest czynna w tym zakresie. 
Większość uczniów i rodziców (84% uczniów oraz 93% rodziców) uważa, że udział 
w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego przyczynił się do zwiększenia 
sprawności fizycznej uczniów, a 58% rodziców uczniów ze stwierdzonymi wadami, 
że również do korekty wady postawy i przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. 

Większość badanych uczniów (90%) i rodziców (91%) podało, że uczniowie chętnie 
lub raczej chętnie ćwiczą na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. 
Uczniowie stwierdzili, że podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane były 
takie zajęcia jak: gry zespołowe (42% ogółu odpowiedzi), ćwiczenia gimnastyczne 
(16%), tenis stołowy (15%) i taniec (14%). Przypadki unikania udziału w lekcjach 
wychowania fizycznego były spowodowane głównie nieciekawie prowadzonymi 
zajęciami (41% wskazań uczniów), problemami zdrowotnymi uczniów (33% 
wskazań uczniów i 60% wskazań rodziców) oraz prowadzeniem zajęć wychowania 
fizycznego przed innymi zajęciami (10% wskazań rodziców). 

W opinii uczniów w ocenianiu z wychowania fizycznego uwzględniany jest głównie 
systematyczny udział w zajęciach (39% wskazań), wysiłek włożony w wykonanie 
ćwiczeń (36%) oraz sprawność fizyczna (23%). Zdecydowana większość 
ankietowanych uczniów (96%) uważa, iż wystawiane przez nauczycieli oceny 
z wychowania fizycznego odpowiadają lub raczej odpowiadają poziomowi wiedzy, 
umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie zadań i ćwiczeń. 

W ocenie większości uczniów i rodziców (94% uczniów i 82% rodziców) znają oni 
albo raczej znają wymagania z wychowania fizycznego oraz zasady i kryteria ich 
oceniania. Ponadto w ocenie większości uczniów: zapoznano ich z zasadami 
(regulaminem) bezpiecznego wykonywania ćwiczeń (82% uczniów); stopień 
trudności ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego jest lub raczej jest 
dostosowywany do aktualnej sprawności i możliwości fizycznych uczniów (92% 
uczniów); nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole zachęcają lub raczej 
zachęcają do czynnego udziału w zajęciach (86% uczniów), w pełni lub raczej 
w pełni wykorzystują czas lekcji na ćwiczenia (86% uczniów), prezentują zadania 
w sposób zrozumiały lub raczej zrozumiały (88% uczniów), prowadzą zajęcia 
w ciekawy lub w raczej ciekawy sposób (73% uczniów), troszczą się 
o bezpieczeństwo podczas zajęć (95% uczniów). 

Wszyscy ankietowani rodzice są przekonani, iż Szkoła zapewnia warunki 
bezpieczeństwa uczniom na zajęciach wychowania fizycznego. Prawie jedna trzecia 
rodziców (31%) nie jest systematycznie informowanych o postępach i trudnościach 
dziecka z wychowania fizycznego. 

                                                      
33  W badaniu wzięło udział łącznie 111 uczniów klas III Gimnazjum i Liceum  z ogółem 226 oraz ich 

94 rodziców (prawnych opiekunów), a także 9 z 14 nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

19 

W opinii 31 uczniów Gimnazjum (z 58 ankietowanych) udział w zajęciach 
wychowania fizycznego umożliwił im lub raczej umożliwił opanowanie wiedzy, 
umiejętności i postaw z zakresu edukacji zdrowotnej, a 27 innych uczniów było 
odmiennego zdania. Ponad trzy czwarte rodziców uczniów Gimnazjum (77%) 
podało, że nie uczestniczy w planowaniu, realizacji i ocenianiu zajęć poświęconych 
edukacji zdrowotnej. 

W opinii wszystkich ankietowanych nauczycieli wychowania fizycznego: obiekty 
i wyposażenie Szkoły w sprzęt sportowy zapewniają pełną realizację wdrażanych 
programów nauczania wychowania fizycznego; zapewniono systematyczną pomoc 
nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie realizacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r.; nauczyciele wychowania fizycznego 
są przygotowani: do oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wymagań 
szczegółowych podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r.; 
do pełnienia roli koordynatora edukacji zdrowotnej w Szkole, w tym planowania, 
realizacji i ewaluacji tych zajęć; do realizacji wymagań szczegółowych bloku 
Edukacja Zdrowotna podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
Ponad trzy czwarte ankietowanych nauczycieli (78%) jest przygotowana 
do wprowadzania form organizacji zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów, a 22% nie jest do tego przygotowana. 

[Dowód: akta kontroli, str. 240-245] 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli34, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnego wdrożenia podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r. w klasach Gimnazjum, które rozpoczęły cykl kształcenia w latach 
szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 z zastosowaniem „Zalecanych warunków 
i sposobów realizacji” bloku Edukacja Zdrowotna. 

2. Objęcie nauczycieli nadzorem pedagogicznym w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.  

3. Zapewnienie zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie oceniania 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów. 

4. Niezwłoczne zawiadamianie organu prowadzącego i Rady Rodziców 
o wypadkach osób pozostających pod opieką Szkoły. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku. 

                                                      
34 Dz. U. z 2012 r., poz.82. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w  terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Białystok, dnia 30 listopada 2012 r. 

 
 
 

Kontroler: 
Marcin Kiersnowski 

Inspektor kontroli państwowej 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli 
z up. WICEDYREKTOR 

Marian Minkiewicz 
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