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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 82042 z dnia 18.09.2012 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-552 Białystok (dalej: 
„Szkoła”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Rogowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 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 kontrolowanych latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

Podstawą pozytywnej oceny był aktywny udział uczniów w obowiązkowych 
i nadobowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego oraz zawodach 
sportowych, a także stworzone przez Szkołę bezpieczne warunki realizacji tych 
zajęć. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
a) dopuszczeniu do użytku w Gimnazjum wchodzącym w skład Szkoły2 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 szkół3; 

b) niezrealizowaniu w pełni w Gimnazjum w cyklu kształcenia 2009/10-2011/12 
wymagań szczegółowych podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r.; 

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

d) niezgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów 
z wychowania fizycznego w Gimnazjum z przepisami rozporządzenia Ministra 

                                                      
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  W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach Szkoły funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 52 (dalej: 
„Szkoła Podstawowa”) oraz Publiczne Gimnazjum Nr 31 (dalej: „Gimnazjum”). 

3  Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 (dalej: „rozporządzenie w sprawie podstawy programowej z 2008 r.”). 
Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2012 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie 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 2012 r. poz. 977). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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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 publicznych4; 

e) nieprzestrzeganiu przy wypadkach uczniów Szkoły procedur określonych 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach5. 
 

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  

Zajęcia wychowania fizycznego realizowano corocznie w kl. I-III Szkoły 
Podstawowej w siedmiu oddziałach, a w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w łącznie 13, 14 i 13 międzyoddziałowych grupach ćwiczeniowych. W kl. IV-VI 
Szkoły Podstawowej i w Gimnazjum grupy ćwiczeniowe 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 publicznych6. Zgodnie z art. 13a 
ust. 2 ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7 zapewniono 4-godzinny 
tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kl. IV-
VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

[Dowód: akta kontroli, str.5-6] 

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 kl. IV-VI Szkoły Podstawowej 
i w Gimnazjum 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 fizycznego8, stosownie do których 

zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane przez szkołę w formie 
zajęć do wyboru przez uczniów, jako: sportowe, sprawnościowo - zdrowotne, 
taneczne, w formie aktywnej turystyki. W Szkole obowiązkowe zajęcia wychowania 
fizycznego odbywały się w systemie klasowo - lekcyjnym z ukierunkowaniem 
na dyscypliny sportowe określone w programach nauczania wychowania fizycznego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 5-6] 

                                                      
4  Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm. (dalej: „rozporządzenie w sprawie oceniania”). 
5  Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. (dalej: „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w szkołach”). 
6  Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm. (dalej: „rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.”) 

Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2012 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 204). 

7  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. (dalej: „u.s.o.”). 
8  Dz. U. Nr 175, poz. 1042. Uprzednio § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 

2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116). 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor Szkoły podał, że „na bieżąco prowadziliśmy rozpoznanie potrzeb 
i oczekiwań uczniów w tym zakresie. Wynikało z niego, że realizowane zajęcia 
odpowiadają oczekiwaniom uczniów.” 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 

W Szkole prowadzono nadobowiązkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne. W kl. I-VI 
Szkoły Podstawowej prowadzono takie zajęcia, jak: lekkoatletyka, tenis stołowy, 
gimnastyka korekcyjna, gry i zabawy rekreacyjne (w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012), aerobik (w latach 2010/2011-2011/2012), piłka nożna (w latach 
2009/2010-2010/2011), a w Gimnazjum zajęcia z lekkoatletyki, tenisa stołowego, 
piłki nożnej, unihokeja (w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012), piłki siatkowej 
(w latach 2010/2011-2011/2012). 

Realizację powyższych zajęć udokumentowano 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 dokumentacji9.  

Łączny tygodniowy wymiar zajęć sportowo-rekreacyjnych w Szkole wynosił 
w poszczególnych latach szkolnych odpowiednio 15, 19 i 26 godzin, z czego cztery 
siedem i siedem (26,7%, 36,8% i 26,9%) zostało zorganizowanych w ramach godzin 
wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela10. 

W nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych uczestniczyło w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 212, 209 i 26511 uczniów (50,6%, 
50,6% i 67,3% ogółu uczniów Szkoły), z tego 75, 72 i 74 w ramach realizacji zajęć 
wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela.  

W ramach bezpłatnego programu realizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Białymstoku nauką pływania objęto odpowiednio 46, 47 i 58 uczniów 
klas III Szkoły Podstawowej, co stanowiło odpowiednio 11%, 11,4% i 14,7% ogółu 
uczniów Szkoły. 

[Dowód: akta kontroli, str. 7-8] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

1.4. Organizacja zajęć korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy 
i zagrożonych nadwagą lub otyłością 

Liczba uczniów w Szkole z rozpoznanymi wadami postawy, nadwagą lub otyłością 
wynosiła w kolejnych kontrolowanych latach szkolnych odpowiednio 78, 85, 71. 
Najczęściej występującymi dysfunkcjami wśród uczniów były: skolioza, którą 
rozpoznano odpowiednio u 58, 67, 56 uczniów, płaskostopie rozpoznane u 19, 16 
i 16 uczniów oraz otyłość rozpoznana u pięciu, sześciu i pięciu uczniów. 

[Dowód: akta kontroli, str. 9] 
                                                      
9  Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 
10  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. (dalej: „Karta Nauczyciela”). 
11  Niektórzy uczniowie uczestniczyli w kilku formach zajęć. 
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Dyrektor Szkoły uzyskiwał corocznie dane o skali problemów zdrowotnych jedynie 
wśród uczniów sześcioletnich, kl. III Szkoły Podstawowej i kl. I Gimnazjum. 
W kontrolowanym okresie pielęgniarka (higienistka) szkolna sporządzała 
po zakończeniu każdego roku szkolnego sprawozdania z realizacji profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad uczniami zawierające m.in. liczbę dzieci z problemami 
zdrowotnymi, w tym ze zdiagnozowaną otyłością i zniekształceniami kręgosłupa 
u tych dzieci. 

[Dowód: akta kontroli, str.166-195] 

Uczniom kl. I-VI Szkoły Podstawowej organizowano zajęcia korekcyjne. 
Nadobowiązkowe pozalekcyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzono 
w dwóch, trzech i siedmiu grupach i zostało nimi objętych odpowiednio 20, 28, i 39 
uczniów, tj. 41,7%, 49,1% i 78% uczniów Szkoły Podstawowej z rozpoznanymi 
dysfunkcjami. 

[Dowód: akta kontroli, str. 9] 

W sprawozdaniach z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami nie 
odnotowano jakie postępy w cyklu kształcenia 2009/10-2011/12 dokonały się 
w grupie uczniów objętych zajęciami korekcyjnymi. 

[Dowód: akta kontroli, str. 166-195] 

Szkoła dysponuje salą gimnastyki korekcyjnej, a trzech z czterech zatrudnionych 
w Szkole nauczycieli wychowania fizycznego posiada dodatkowe kwalifikacje 
do prowadzenia zajęć korekcyjnych12. 

[Dowód: akta kontroli, str. 71-75, 199-200] 

Zajęć korekcyjnych nie organizowano uczniom Gimnazjum, pomimo że dysfunkcje 
rozpoznano u odpowiednio 30, 28 i 21 uczniów (19,7%, 20,7% i 18,3% ogółu 
uczniów Gimnazjum). 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. 9]  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że „ze strony uczniów i rodziców nie wpłynęły żadne 
wnioski wskazujące na potrzebę organizacji takich zajęć.” 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 

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 Szkoły na poszczególnych 
etapach edukacji dopuszczono do użytku następujące programy nauczania: 
a) Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej „Wesoła 

Szkoła i przyjaciele” WSiP 2009 r. (2-ZS4-2009/2010) autorstwa Jadwigi Hanisz, 
dopuszczany do użytku od roku szkolnego 2009/2010; 

b) Program edukacji wczesnoszkolnej w kl. I-III szkoły podstawowej „Razem 
w szkole”, WSiP 2011 r. (3-SP52-2011/2012) autorstwa Jolanty Brzózka, 

                                                      
12  Dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie korektywy i kompensacji, a jeden kurs 

uprawniający do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 
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Katarzyny Harmak, Kamili Izbińskiej, Anny Jasiocha i Wiesława Went, 
dopuszczony do użytku od roku szkolnego 2011/2012; 

c) „Autorski program wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły podstawowej” 
autorstwa Alicji Romanowskiej dopuszczany do użytku od roku szkolnego 
2009/2010 (DKOS-4014-68/99, 26-ZS4-2009/2010); 

d)  „Autorski program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Wychowanie 
fizyczne bliższe wartościom”, Korepetytor 2012 r. (25-SP52-2012/2013) 
autorstwa Alicji Romanowskiej dopuszczony do użytku od roku szkolnego 
2012/2013; 

e) „Program wychowania fizycznego, III etap edukacyjny, Gimnazjum I-III” 
autorstwa Mirosławy Śmiglewskiej, Bea-Bleja (DKW 4014-290/99, 93-ZS4-
2009/2010)13 dopuszczany do użytku w latach szkolnych 2009/2010-2012/2013. 

[Dowód: akta kontroli, str. 10] 

Program nauczania „Wesoła Szkoła i przyjaciele” dopuszczony do użytku w kl. I-III 
Szkoły Podstawowej od roku szkolnego 2009/2010 oraz „Autorski program 
nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Wychowanie fizyczne bliższe 
wartościom” dopuszczony do użytku od roku szkolnego 2012/2013 spełniały 
wymagania dotyczące konstrukcji programów nauczania określonych odpowiednio 
w  § 4 ust. 1 pkt 2 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 
podręczników14 i w § 4 ust. 1 pkt 2 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 podręczników15. 

[Dowód: akta kontroli, str. 11-28] 

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Szkoły16 nauczyciele wychowania fizycznego 
Szkoły sporządzali plany pracy na poszczególne etapy edukacji (dalej: „tzw. plany 
wynikowe”) z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zawierały one m.in. treści 
programowe i ilość godzin przeznaczonych na ich realizację, tematy lekcji 
i wymagania programowe na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. 

[Dowód: akta kontroli, str.46-69] 

Szkoła dysponuje własnymi obiektami sportowymi, urządzeniami i wyposażeniem 
niezbędnym do realizacji treści dopuszczonych programów nauczania wychowania 
fizycznego, w tym od maja 2012 r. nowymi boiskami do koszykówki, piłki ręcznej 
i nożnej, salą gimnastyczną, salą do zajęć korekcyjnych i salą do tańca. 

[Dowód: akta kontroli, str.70-75] 

Przed dopuszczeniem do użytku programów nauczania wychowania fizycznego nie 
udokumentowano rozpoznania potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów 
oddziałów, w których program nauczania był lub jest realizowany. Potrzeba 
rozpoznania potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów wynika z § 2 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów nauczania z 2009 r., zgodnie 
z którym program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości 
uczniów, dla których jest przeznaczony. 

[Dowód: akta kontroli, str. 10] 

 

                                                      
13  Program zmodyfikowany przez nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły. 
14  Dz. U. Nr 89, poz. 730. (dalej: „rozporządzenie w sprawie dopuszczania programów nauczania z 2009 r.”) 

Rozporządzenie uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. Obecnie obowiązuje nw. rozporządzenie. 
15  Dz. U. z 2012 r. poz. 752. 
16  Statut Szkoły z dnia 31 marca 2008 r. zaktualizowany 29 sierpnia 2012 r. 
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Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że „nauczyciele wychowania fizycznego są zatrudnieni 
w Zespole, dlatego prowadzą zajęcia, zawody sportowe, rozgrywki w obu typach 
szkół. Dzięki temu doskonale znają naszych uczniów, ich potrzeby i możliwości 
psychofizyczne.” 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Zmodyfikowany przez nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły „Program 
wychowania fizycznego, III etap edukacyjny, Gimnazjum I-III” autorstwa 
Mirosławy Śmiglewskiej dopuszczany do użytku w Gimnazjum nie spełniał 
wymagań określonych dla programów kształcenia ogólnego określonych w § 4 
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów nauczania 
z 2009 r. Program ten nie zawierał: 
a) celów kształcenia określonych w podstawie programowej wychowania 

fizycznego z 2008 r. w gimnazjum; 
b) całości treści nauczania odnoszących się do wymagań zawartych 

w podstawie programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w gimnazjum 
(w programie nauczania ujęto treści nauczania odnoszące się do 16 spośród 
33 wymagań ww. podstawy programowej, w tym do pięciu częściowo); 

c) sposobów osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 
możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości 
uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany; 

d) opisu założonych osiągnięć ucznia; 
e) propozycji metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 

[Dowód: akta kontroli, str. 30-45, 79-82] 

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. Dyrektor dopuścił program na pisemny 
wniosek nauczycieli wychowania fizycznego, w którym zaznaczono, iż program 
nauczania jest zgodny z podstawą programową. 

[Dowód: akta kontroli, str. 29] 

Jedną z przyczyn powyższej nieprawidłowości było nieskorzystanie przez 
Dyrektora Szkoły z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczania 
programów nauczania z 2009 r. dotyczącej możliwości 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. 10] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że „przy odejmowaniu decyzji oparłam się na wniosku 
nauczycieli, w którym było napisane, że program jest zgodny z podstawą 
programową. Pozwalało mi to sądzić, że jest opracowany właściwie. 
W przyszłości przyjmowane programy będą opiniowane.” 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 
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2. Sporządzone przez nauczycieli wychowania fizycznego tzw. plany wynikowe 
z przedmiotu wychowanie fizyczne realizowanego w Gimnazjum nie odnosiły się 
do dopuszczonego do użytku na tym etapie edukacji programu nauczania. 
Nie zawierały również trzech spośród 33 wymagań zawartych w podstawie 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w gimnazjum, a do innych 
czterech odnosiły się częściowo. 

[Dowód: akta kontroli, str. 46-69, 79-82] 

Nauczyciel wychowania fizycznego, który opracował omawiane plany wynikowe 
wyjaśnił, że „było to spowodowane przeoczeniem.” 

[Dowód: akta kontroli, str. 274] 

Plany pracy i wniosek o dopuszczenie programu nauczania zostały opracowane 
przez nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia w Gimnazjum, 
którzy stosownie do art. 6  Karty Nauczyciela, obowiązani są rzetelnie realizować 
zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi 
funkcjami szkoły, w tym funkcją dydaktyczną. 

[Dowód: akta kontroli, str. 29, 46-69] 

 

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 

Zajęcia wychowania fizycznego w badanych oddziałach A i B17 nauczania 
zintegrowanego w latach szkolnych 2009/10-2011/2012 przeprowadzono 
w wymiarze 320 i 314 godzin, spełniając normę (co najmniej 290 godzin), określoną 
załącznikiem nr 3a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania 
z 2002 r. Zrealizowano moduł wychowania fizycznego zawarty w realizowanym 
programie nauczania „Wesoła Szkoła i przyjaciele”. 

[Dowód: akta kontroli, str. 76-77] 

Zajęcia wychowania fizycznego nauczania zintegrowanego Szkoły podstawowej 
odbywały się m.in. w sali gimnastycznej (15,6% w stosunku do zajęć ogółem), 
boisku (17,3%), pomieszczeniu zastępczym (51,5%) i w terenie (4,7%). Było to 
zgodne z „Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji” podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. stanowiącymi, że zaleca się prowadzenie zajęć 
z dziećmi na boisku, w sali gimnastycznej itp. Czas realizacji tego obszaru 
kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej uczniów. 

[Dowód: akta kontroli, str. 78] 

W Gimnazjum spełniono normę co najmniej 385 godzin zajęć wychowania 
fizycznego w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012, określoną w załączniku nr 6a 
do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. Zajęcia 
wychowania fizycznego w Gimnazjum we wszystkich dwóch grupach ćwiczeniowych 
zrealizowano w wymiarze 422 godzin, z tego w analizowanej grupie ćwiczeniowej 
chłopców: 73 (17,3%) godziny przeznaczono na diagnozę sprawności i aktywności 
fizycznej oraz rozwoju fizycznego uczniów, 52 (12,3%) godziny na trening 
zdrowotny, 185 (43,8%) godziny na sporty całego życia i wypoczynek, 28 (6,6%) 
godzin na zajęcia z zakresu bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej 
uczniów, 42 (9,8%) godziny na sport, 17 (4%) godzin na taniec oraz 26 (6,2%) 
godziny na edukację zdrowotną. 

[Dowód: akta kontroli, str. 79-82] 

Zajęcia wychowania fizycznego w Gimnazjum w badanej grupie ćwiczeniowej 
chłopców odbywały się w sali gimnastycznej (50% w stosunku do zajęć ogółem), 
na boisku szkolnym (5,5%), w pomieszczeniach zastępczych (37,4%) oraz w terenie 

                                                      
17  Z trzech oddziałów w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012. 
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(7,1%), co było zgodne z „Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji” podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 78] 

Zajęcia wychowania fizycznego z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzono w formie 
wykładów na sali gimnastycznej lub salce zastępczej w czasie całego 3-letniego 
cyklu kształcenia.  

Zajęcia z edukacji zdrowotnej były wspierane poprzez realizację treści z zakresu 
edukacji zdrowotnej w ramach chemii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, 
wychowania do życia w rodzinie18. Ponadto w Gimnazjum realizowane były 
programy dotyczące zdrowia i profilaktyki19. 

[Dowód: akta kontroli, str. 83-85] 

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

1. W Gimnazjum w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w żadnej grupie 
ćwiczeniowej 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 grupy chłopców 
nie odnotowano tematów zajęć wychowania fizycznego związanych z realizacją 
220 z 33 wymagań szczegółowych podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r., a grupy dziewcząt 321 z 33. W grupie chłopców i dziewcząt 
14 wymagań szczegółowych nieujętych w dopuszczonym programie nauczania 
wychowania fizycznego zrealizowano na podstawie sporządzonych przez 
nauczycieli wychowania fizycznego tzw. planów wynikowych, 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. 79-82] 

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. 117] 

2. W Gimnazjum nie wypełniono „Zalecanych warunków i sposobów realizacji” 
podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w zakresie edukacji 
zdrowotnej. Nie przeprowadzono diagnozy potrzeb uczniów we współpracy 
z pielęgniarką szkolną oraz nie dokonywano z udziałem uczniów i ich rodziców 
ewaluacji przebiegu zajęć, a tym samym nie wprowadzano na tej podstawie 
modyfikacji ich organizacji i treści. 

[Dowód: akta kontroli, str. 83-85] 

Dyrektor Szkoły sprawujący nadzór pedagogiczny m.in. w zakresie realizacji 
podstawy programowej (art. 33 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 2 u.s.o.) wyjaśnił, 
że „na taką sytuację mógł mieć wpływ niewłaściwie wybrany program i pewne 
błędy w planie wynikowym. Dodatkowo częste zastępstwa na lekcjach, 

                                                      
18  Programy nauczania tych przedmiotów uwzględniały wymagania szczegółowe określone w rozporządzeniu 

w sprawie podstawy programowej z 2008 r. 
19  Trzymaj formę, Żyjmy zdrowo, Program profilaktyczny palenia tytoniu dla uczniów: Znajdź właściwe 

rozwiązanie. 
20  Zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego, opracowywanie rozkładu dnia, uwzględniając 

proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym. 
21  Opracowywanie rozkładu dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, sposoby redukowania 

nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny, w jaki sposób można dawać 
i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne. 
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spowodowane usprawiedliwioną nieobecnością w pracy nauczycieli wychowania 
fizycznego również mogły przyczynić się do tego. Z informacji, które uzyskałam 
od nauczycieli wynika, że do zagadnień tych odnoszono się przy realizacji innych 
tematów.” Ponadto Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż „wybrany program nie zakładał 
przeprowadzenia ewaluacji w określonej formie. W cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/2012 organizowaliśmy w gimnazjum turnieje wiedzy o zdrowiu z udziałem 
rodziców, które też stanowiły pewną formę ewaluacji”. Dyrektor Szkoły 
przedstawiła dwa sprawozdania z przeprowadzonych w Gimnazjum z udziałem 
uczniów i ich rodziców testów wiedzy o zdrowiu. Ze sprawozdań nie wynika 
jednak, że na podstawie wyników testu wprowadzano modyfikację treści 
i organizacji zajęć wychowania fizycznego z zakresu edukacji zdrowotnej. 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279]  

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 obowiązywał stanowiący załącznik do statutu Szkoły „Wewnątrzszkolny 
system oceniania” z 11 września 2008 r.22 (dalej: „WSO”). Nauczyciele wychowania 
fizycznego Szkoły zgodnie z rozdziałem XII WSO opracowywali i corocznie 
przedstawiali Dyrektorowi Szkoły przedmiotowe systemy oceniania z wychowania 
fizycznego (dalej: „PSO”) oddzielne dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum23.  

Zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania w WSO 
zastrzeżono, że przy ustalaniu oceny m.in z wychowania fizycznego należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

[Dowód: akta kontroli, str. 86-116] 

W wewnątrzszkolnym systemie oceniania w Gimnazjum w zakresie wychowania 
fizycznego: 
a) nie określono sposobów rozpoznawania postępów uczniów z wychowania 

fizycznego. Rozpoznawanie przez nauczycieli tych postępów należy do zakresu 
pojęcia oceniania osiągnieć szkolnych zdefiniowanego 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. W PSO w Gimnazjum odnotowano jedynie, że sposobami sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych są sprawdziany umiejętności i motoryczności. 
Nie wskazano jakie to są sprawdziany; 

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 

                                                      
22  WSO został znowelizowany 30 sierpnia 2010 r. 
23  W Gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 były to tożsame dokumenty. 
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programu nauczania, oraz nie określono sposobu uwzględniania wspomnianego 
wysiłku przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego; 

c) nie sformułowano sposobów indywidualizowania pracy z uczniem na zajęciach, 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania24. 

[Dowód: akta kontroli, str. 86-116] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że „takie ustalenia pozostawiono nauczycielom 
do indywidualnego określenia.” 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 

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

1. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania w Gimnazjum nie sformułowano 
wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego na poszczególne oceny 
kwalifikacyjne, wynikające z treści kształcenia podstawy programowej z 2008 r. 
Było niezgodne z § 3 ust. 3 pkt 1 i § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania 
i wynikało z dopuszczenia do użytku szkolnego niewłaściwego programu 
nauczania. Nauczyciele wychowania fizycznego w PSO sformułowali wymagania 
nie odnoszące się do treści kształcenia podstawy programowej z 2008 r. 
(np. dyscyplina na lekcji, przygotowanie do lekcji) oraz ogólne kryteria, od oceny 
celujący do niedostateczny, nie odnoszące się w szczególności do spełnienia 
poziomu wymagań edukacyjnych.  

2. W statucie Szkoły i będącym jego załącznikiem WSO nie określono sposobu 
uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, na wniosek ucznia lub jego 
rodziców (prawnych opiekunów), co było niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie oceniania. 

3. Postanowieniami PSO ustalonego dla uczniów Gimnazjum przyjęto, 
że premiowane jest oceną celującą uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych 
jako reprezentanta Szkoły, pomimo iż zgodnie z załącznikiem nr 3 do WSO 
uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych uwzględnia się przy ocenie 
z zachowania. Zgodnie z pkt. 7 rozdziału IV WSO i § 15 rozporządzenia 
w sprawie oceniania ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę 
z zajęć edukacyjnych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 86-116] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że „w wewnątrzszkolnym systemie oceniania zawarte są 
ogólne zapisy odnoszące się do wszystkich przedmiotów w zakresie klasyfikacji 
śródrocznej i końcoworocznej. Szczegółowe kryteria zawarte są w PSO 
i nauczyciele opracowują je w odniesieniu do specyfiki każdego przedmiotu. 
Uznaliśmy, że regulacje w WSO w połączeniu z kryteriami zawartymi w PSO są 
wystarczające do wystawiania ocen klasyfikacyjnych.” Dodatkowo Dyrektor Szkoły 
wyjaśnił, że: „w WSO określone są zasady omawiania sprawdzonych i ocenionych 
prac pisemnych z uczniami i rodzicami. Rozdział XIV określa sposoby informowania 
rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach w nauce. W rozumieniu szkoły zawiera 
się w tym również uzasadnianie ocen.” Ponadto Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że „przy 
ocenianiu zachowania udział w zawodach, konkursach itp. jest traktowany jako 
zaangażowanie ucznia w życie szkoły, popularyzacja zdrowego stylu życia, 

                                                      
24  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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promowanie szkoły. Stawiając ocenę celująca uczniowi za udział w zawodach 
międzyszkolnych premiuje się jego osiągnięcia, umiejętności, stosunek 
do przedmiotu, wysiłek włożony w zakwalifikowanie się do kolejnego szczebla 
rywalizacji. Istotne znaczenie ma tu również pozytywne motywowanie uczniów 
do dalszego rozwoju, co jest jednym z celów oceniania.”  

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 

Niezgodność systemu oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum 
z rozporządzeniem w sprawie oceniania i niedostosowanie go do zakresu 
określonego w podstawie programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
spowodowało, że w analizowanej kl. III Gimnazjum roku szkolnego 2011/2012 
ocenianiu podlegały m.in. umiejętności ruchowe uczniów (test gibkości, test 
coopera25, a także piłka koszykowa, taniec, rozgrzewka, piłka nożna, piłka siatkowa, 
piłka ręczna), przygotowanie do lekcji, aktywność oraz udział w zawodach 
sportowych. Nie oceniano osiągnięć uczniów Gimnazjum z wychowania fizycznego 
w zakresie edukacji zdrowotnej.  

[Dowód: akta kontroli, str. 117] 

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 91,1%, 
94% i 97,1% w kl. I-III Szkoły Podstawowej, 92,2%, 92% i 93,3% w kl. IV-VI Szkoły 
Podstawowej (przy ogólnej frekwencji w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej 91,5%, 92% 
i 92,7%), a w Gimnazjum 87,7%, 89,6% i 90,2% (przy ogólnej frekwencji 
w Gimnazjum 86,79%, 88,9% i 89,16%). 

[Dowód: akta kontroli, str. 118] 

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK badanie udziału uczniów Szkoły w lekcjach 
wychowania fizycznego w tygodniu zajęć od 1 do 5 października 2012 r. wykazało 
obecność na poziomie 95,4% (96,5% w  kl. I-III Szkoły Podstawowej, 96,2% w kl. IV-
VI Szkoły Podstawowej, 90,2% w Gimnazjum). Na zajęciach wychowania fizycznego 
nie ćwiczyło 8,8% obecnych na zajęciach uczniów (8,4% zapisanych). 
Najczęstszymi przyczynami niećwiczenia uczniów były zwolnienia rodziców (2,4% 
obecnych na zajęciach uczniów) oraz  brak stroju (2,2%).  

[Dowód: akta kontroli, str. 119-131] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

 

 

 

                                                      
25  W roku szkolnym 2009/2010 i 2011/2012 nie wystawiono ocen za test gibkości i test coopera. 
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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 w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej zwolnił z zajęć 
wychowania fizycznego czterech uczniów (po dwóch w latach szkolnych 2009/2010 
i 2011/2012), a Gimnazjum odpowiednio siedmiu, czterech i czterech uczniów 
co stanowiło odpowiednio 3,5%, 1,5% i 2,4% uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum. Analiza wszystkich 19 wydanych na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) decyzji zwalniających z zajęć wychowania fizycznego wykazała, 
że Dyrektor Szkoły przestrzegał postanowień § 8 rozporządzenia w sprawie 
oceniania, a uczniowie mimo zwolnień z zajęć wychowania fizycznego byli obecni 
na tych zajęciach. 

[Dowód: akta kontroli, str. 132-133] 

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 zawody szkolne 
m.in. w piłce nożnej, unihokeju, piłce siatkowej, futsalu i siatkonodze chłopców, 
tenisie stołowym dziewcząt i chłopców oraz w czwórboju lekkoatletycznym. 

Uczniowie Szkoły uczestniczyli w miejskich i wojewódzkich zawodach sportowych 
w takich dyscyplinach jak lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka nożna, unihokej, piłka 
koszykowa, biegi przełajowe. 

W pozaszkolnych zawodach sportowych w kontrolowanych latach uczestniczyło 
odpowiednio 252, 227 i 148 uczniów (niektóre osoby w kilku konkurencjach), 
co w porównaniu do liczby uczniów Szkoły stanowiło odpowiednio 60,1%,  55% 
i 37,6% ogółu uczniów Szkoły. 

Największe sukcesy uczniów  to: 
a) w roku szkolnym 2009/2010: trzecie miejsce drużynowo w miejskich zawodach 

szkół podstawowych w lekkoatletyce dziewcząt, pierwsze miejsce drużynowo 
i indywidualnie w miejskich zawodach szkół podstawowych w czwórboju, 
pierwsze miejsce indywidualnie w biegu na 600 m w miejskich zawodach szkół 
gimnazjalnych w lekkoatletyce; 

b) w roku szkolnym 2010/2011: drugie miejsce w miejskich zawodach szkół 
podstawowych w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt, drugie miejsce 
drużynowo i pierwsze indywidualnie w skoku w dal, w skoku wzwyż i w biegu 
4x60m w miejskich zawodach szkół podstawowych w lekkoatletyce oraz trzecie 
miejsce w miejskich zawodach szkół gimnazjalnych w unihokeja dziewcząt; 

c) w roku szkolnym 2011/2012: trzecie miejsce drużynowo i pierwsze indywidualnie 
w biegach na 60m, 200m, 4x60 m w miejskich zawodach szkół podstawowych 
w lekkoatletyce dziewcząt, trzecie miejsce drużynowo w miejskich zawodach 
szkół podstawowych w lekkoatletyce dziewcząt. 

[Dowód: akta kontroli, str. 134-139] 

Szkoła w kontrolowanym okresie nie nawiązała formalnej współpracy z klubami 
i stowarzyszeniami sportowymi. Od 2009 r. trener klubu sportowego „Podlasie” 
w Białymstoku prowadzi zajęcia pozalekcyjne z lekkoatletyki z uczniami Szkoły.  

[Dowód: akta kontroli, str. 140-141] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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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 poddawany był kontroli okresowej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane26. Zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w protokołach kontroli okresowych wymieniono ogrodzenie terenu Szkoły. 

[Dowód: akta kontroli, str. 142] 

Dyrektor Szkoły, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
w szkołach, dokonywał każdego roku kontroli zapewniania bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły. 
W protokołach kontroli27 stwierdzono, że obiekty budowlane należące do Szkoły 
nie stwarzają zagrożenia i są odpowiednio przystosowane do zajęć. 

[Dowód: akta kontroli, str. 143-154] 

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 
posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

[Dowód: akta kontroli, str.71-75] 

Analiza 12 z 36 (33,3%) dzienników lekcyjnych 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. 155] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły jest wyposażony w apteczkę 
zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję 
o zasadach udzielania tej pomocy. 

[Dowód: akta kontroli, str. 71-75] 

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego zostali 
przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

[Dowód: akta kontroli, str. 199-200] 

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 sprawuje higienistka szkolna w gabinecie położonym 
na terenie Szkoły. W zawartych przez Szkołę 4 grudnia 2008 r., 15 grudnia 2010 r. i 
10 listopada 2011 r., umowach z NZOZ „Promed-Schol” z Białegostoku  

                                                      
26  Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.  
27  Przekazanych organowi prowadzącemu, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 

w szkołach. 
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zobowiązano m.in. higienistkę szkolną do udziału w planowaniu, realizacji i ocenie 
szkolnego programu edukacji zdrowotnej. 

[Dowód: akta kontroli, str. 156-165] 

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 do 14 wypadków 
na zajęciach wychowania fizycznego, w tym jednego w roku szkolnym 2007/2008, 
czterech w roku szkolnym 2008/2009, trzech w roku szkolnym 2009/2010, dwóch 
w roku szkolnym 2010/2011 i czterech w roku szkolnym 2011/2012. Przyczyną 13 
wypadków była nieuwaga uczniów, a jednego 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. 196] 

Analiza danych dotyczących wszystkich dziewięciu 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 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. 

[Dowód: akta kontroli, str.197]  

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

Dyrektor Szkoły w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 nie zawiadamiał 
o wypadkach organu prowadzącego Szkołę i Rady Rodziców oraz nie zaznajamiał 
z treścią protokołu powypadkowego rodziców (opiekunów) poszkodowanego 
małoletniego. Było to niezgodne z § 41 ust. 1 pkt 4-5 oraz § 45 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.  

[Dowód: akta kontroli, str. 197] 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż „wypadkowość w naszej szkole jest bardzo niska. 
Najczęściej są to drobne urazy. Obowiązek informowania organu prowadzącego 
i rady rodziców został przeoczony. Rodzice (prawni opiekunowie) mimo 
przekazywania informacji nie zgłaszali się w celu zapoznania się z treścią protokołu 
powypadkowego i innymi materiałami postępowania.” 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 

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

 

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 sześciu 
nauczycieli nauczania zintegrowanego (trzech nauczycieli dyplomowanych i trzech 
mianowanych) oraz czterech nauczycieli wychowania fizycznego (trzech nauczycieli 
dyplomowanych i jeden nauczyciel mianowany). Nauczyciele posiadają kwalifikacje 
do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum 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 nauczycieli29. 

Nauczyciele nauczania zintegrowanego nie posiadają dodatkowych kwalifikacji 
z zakresu wychowania fizycznego. Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego 
posiadają dodatkowe kwalifikacje, tj. instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością 
fitness w różnych formach gimnastyki (1 nauczyciel), sędziego aerobiku 
(1 nauczyciel), sędziego lekkoatletyki (1 nauczyciel), instruktora sportu w piłce 
nożnej (1 nauczyciel), trenera II klasy w piłce nożnej (1 nauczyciel), instruktora OC 
w zakresie ratownictwa ogólnego (1 nauczyciel), instruktora rekreacji ruchowej 
w aerobiku (1 nauczyciel), instruktora sportu w lekkoatletyce i instruktora sportu 
w piłce nożnej (1 nauczyciel). 

[Dowód: akta kontroli, str. 198-200] 

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 w ogółem 21 przedmiotowych formach doskonalenia 
zawodowego uczestniczyło czterech z sześciu nauczycieli nauczania 
zintegrowanego oraz trzech z czterech nauczycieli wychowania fizycznego. 

Czterech z 10 nauczycieli Szkoły uczestniczyło w łącznie siedmiu formach 
doskonalenia związanych z wdrażaniem podstawy programowej z 2008 r., i tak:  
a) jeden z sześciu nauczycieli kształcenia zintegrowanego w łącznie trzech 

formach30; 
 
 
 

                                                      
29  Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
30  Konferencja „Nowe podstawy programowe dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” (trzy 

godziny), warsztaty „Analiza nowej podstawy programowej I etapu edukacji” (brak danych dot. liczby godzin), 
szkolenie i warsztaty „Planowanie pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w świetle zmian w prawie 
oświatowym” (siedem godzin). 
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b) trzech z czterech nauczycieli wychowania fizycznego w łącznie czterech 
formach, tj. jeden w dwóch formach31, a dwóch nauczycieli w jednej formie32. 

[Dowód: akta kontroli, str. 201-204] 

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

 

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

W roku szkolnym 2009/2010 w Szkole w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie realizacji 
obowiązującej podstawy programowej m.in. w kl. I Szkoły Podstawowej oraz w kl. I 
Gimnazjum z wychowania fizycznego.  

W roku szkolnym 2010/2011 ewaluację wewnętrzną przeprowadzono w zakresie 
zgodności przedmiotowych systemów oceniania (min. z wychowania fizycznego 
w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej i w Gimnazjum) z WSO. W tym samym roku 
szkolnym przeprowadzono również kontrolę wewnętrzną w zakresie wymiaru godzin 
zrealizowanych w kl. II Szkoły Podstawowej m.in. z wychowania fizycznego. 

W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono kontrolę wewnętrzną m.in w zakresie 
wymiaru godzin zrealizowanych w Gimnazjum w cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/2012 z poszczególnych przedmiotów.  

W Szkole w kontrolowanym okresie przeprowadzono trzy zaplanowane obserwacje 
zajęć wychowania fizycznego w kl. I-III Szkoły Podstawowej oraz sześć z siedmiu 
zaplanowanych obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli wychowania 
fizycznego w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej i w Gimnazjum. W wyniku 
przeprowadzonych obserwacji nie wydano zaleceń. Tematyka powyższych 
obserwacji dotyczyła umiejętności nauczycieli związanych z organizacją 
prowadzenia zajęć z przedmiotu. 

[Dowód: akta kontroli, str. 205-238] 

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

1. Nierzetelnie monitorowano realizację podstawy programowej z wychowania 
fizycznego z 2008 r. podając w sprawozdaniu z monitoringu jej realizacji, że treści 
zawarte w tzw. planie wynikowym są zgodne z podstawą programową. Z ustaleń 
kontroli NIK wynika, że w tzw. planach wynikowych nie zawarto treści nauczania 
odnoszących się w pełni do wymagań podstawy programowej przedmiotu, 
co zostało omówione w pkt. 1.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Ponadto 
w sprawozdaniu nie odniesiono się do dopuszczonego na tym etapie edukacji 
programu nauczania, który zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a u.s.o. szkoła publiczna 
realizuje. 

[Dowód: akta kontroli, str. 79-82, 213-224] 

2. Nierzetelnie monitorowano system oceniania z wychowania fizycznego. 
W sprawozdaniu zespołu zadaniowego powołanego do spraw zgodności PSO 
z WSO podano, że w PSO z wychowania fizycznego w Gimnazjum sformułowano 

                                                      
31  Warsztaty „Pisanie programu z wychowania fizycznego w świetle nowych przepisów” (brak danych dot. liczby 

godzin), warsztaty metodyczne „Ocena w lekcji wychowania fizycznego, przedmiotowy system oceniania 
po reformie programowej” (brak danych dot. liczby godzin). 

32  Konferencja metodyczna „Nowa podstawa programowa” (trzy godziny), warsztaty „Przedmiotowy system 
oceniania z wychowania fizycznego, ocenianie zajęć z edukacji zdrowotnej i zajęć do wyboru” (brak danych 
dot. liczby godzin). 
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wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. W PSO z wychowania fizycznego 
w Gimnazjum zawarto wymagania nie odnoszące się do treści kształcenia 
z podstawy programowej z 2008 r. oraz ogólne kryteria, od oceny celujący 
do niedostateczny, nie odnoszące się do spełnienia poziomu wymagań 
edukacyjnych określonych w realizowanym programie nauczania, co omówiono 
w pkt. 2.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 86-116, 230-235] 

Dyrektor Szkoły, sprawujący nadzór pedagogiczny nad realizacją podstaw 
programowych i przestrzegania zasad oceniania w Szkole (art. 39 ust. 1 pkt 2 
i art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 u.s.o) wyjaśnił, że „Zespół zadaniowy analizował realizację 
podstawy programowej z różnych przedmiotów. Była to praca wymagająca 
olbrzymiego wysiłku. Mogło się więc zdarzyć że czegoś nie zauważył.” Ponadto 
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż „zespół zadaniowy sprawdzał zgodność PSO z różnych 
przedmiotów z WSO w gimnazjum. Wymagania edukacyjne z wychowania 
fizycznego na poszczególne oceny zostały sformułowane w sposób ogólny. Jednak 
ze względu na specyfikę przedmiotu, uwarunkowanie głównie możliwościami 
psychofizycznymi uczniów, uznał je za wystarczające (…)” 

[Dowód: akta kontroli, str. 275-279] 
 

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

Podlaski Kurator Oświaty 3 listopada 2010 r. przeprowadził kontrolę w zakresie 
planowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011, a 20 września 
2012 r. kontrolę w zakresie przestrzegania w Szkole przepisów dotyczących 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom pozostającym pod opieką szkoły. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W kontrolowanym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku 
przeprowadził dwie kontrole kompleksowe Szkoły nie zgłaszając uwag i zastrzeżeń. 

W trakcie kontroli NIK (15 października 2012 r.) Urząd Miejski w Białymstoku 
przeprowadził kontrolę w zakresie m.in. przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
w Szkole w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.  

[Dowód: akta kontroli, str. 142] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

 

6. Wyniki badania ankietowego33 

Prawie 49% uczniów poza szkołą systematycznie uprawia dyscypliny sportowe lub 
ćwiczy rekreacyjnie, natomiast 11% uczniów nie jest czynna w tym zakresie. 
Większość uczniów i rodziców (90% uczniów oraz 86% rodziców) uważa, że udział 
w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego przyczynił się do zwiększenia 
sprawności fizycznej uczniów, a 71% rodziców, że również do korekty wady postawy 
i przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości uczniów. 

                                                      
33  W badaniu wzięło udział łącznie 80 uczniów klas VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum z ogółem 86 oraz ich 

56 rodziców (prawnych opiekunów), a także wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania 
zintegrowanego Szkoły. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Większość badanych uczniów (94%) i rodziców (95%) 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 (37% ogółu odpowiedzi), ćwiczenia gimnastyczne 
(25%), tenis stołowy (16%) i lekkoatletyka (14%). Przypadki unikania udziału 
w lekcjach wychowania fizycznego były spowodowane głównie problemami 
zdrowotnymi uczniów (61% wskazań uczniów i 80% wskazań rodziców) albo 
nieciekawie prowadzonymi zajęciami (17% i 2%). 

W opinii uczniów w ocenianiu z wychowania fizycznego uwzględniany jest głównie 
wysiłek włożony w wykonanie ćwiczeń (39% wskazań), systematyczny udział 
w zajęciach (33%) oraz sprawność fizyczna (25%). 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 (98% uczniów i 77% rodziców) znają oni 
albo raczej znają wymagania z wychowania fizycznego oraz zasady i kryteria ich 
oceniania. Ponadto w ocenie większości uczniów: 
a) zapoznano ich z zasadami (regulaminem) bezpiecznego wykonywania ćwiczeń 

(93% uczniów); 
b) stopień trudności ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego jest lub raczej jest 

dostosowywany do aktualnej sprawności i możliwości fizycznych uczniów (98% 
uczniów); 

c) nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole zachęcają lub raczej zachęcają 
do czynnego udziału w zajęciach (95% uczniów); 

d) nauczyciele w pełni lub raczej w pełni wykorzystują czas lekcji na ćwiczenia 
(100% uczniów); 

e) nauczyciele prezentują zadania w sposób zrozumiały lub raczej zrozumiały (95% 
uczniów); 

f) nauczyciele prowadzą zajęcia w ciekawy lub w raczej ciekawy sposób (95% 
uczniów); 

g) nauczyciele troszczą się o bezpieczeństwo podczas zajęć  (99% uczniów). 

Wszyscy ankietowani rodzice są przekonani, iż Szkoła zapewnia warunki 
bezpieczeństwa uczniom na zajęciach wychowania fizycznego. Jedna piąta 
rodziców (20%) nie jest systematycznie informowanych o postępach i trudnościach 
dziecka z wychowania fizycznego. 

W opinii 80% uczniów Gimnazjum  udział w zajęciach wychowania fizycznego 
umożliwił im lub raczej umożliwił opanowanie wiedzy, umiejętności i postaw 
z zakresu edukacji zdrowotnej. Zdecydowana większość rodziców uczniów 
Gimnazjum (89%) podało, że nie uczestniczy w planowaniu, realizacji i ocenianiu 
zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej. 

W ocenie wszystkich ankietowanych nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania 
zintegrowanego obiekty i wyposażenie Szkoły od roku szkolnego 2011/2012 
w sprzęt sportowy zapewniają pełną realizację wdrażanych programów nauczania 
w zakresie wychowania fizycznego. Większości nauczycielom (70%) zapewniono 
systematyczną pomoc nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie realizacji 
podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele wychowania fizycznego są przygotowani lub 
raczej są przygotowani do: 
a) oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wymagań szczegółowych podstawy 

programowej wychowania fizycznego z 2008 r.; 
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b) pełnienia roli koordynatora edukacji zdrowotnej w Szkole, w tym planowania, 
realizacji i ewaluacji tych zajęć; 

c) realizacji wymagań szczegółowych bloku Edukacja Zdrowotna podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.  

Połowa ankietowanych nauczycieli wychowania fizycznego nie jest przygotowana 
do wprowadzania form organizacji zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele nauczania zintegrowanego są przygotowywani 
do realizacji wymagań szczegółowych modułu wychowania fizycznego podstawy 
programowej kształcenia zintegrowanego z 2008 r., a ponad dwie trzecie (67%) 
uważa, że zapewniono im przeprowadzenie dostatecznej liczby godzin zajęć 
wychowania fizycznego w sali gimnastycznej lub innym odpowiednio 
przygotowanym pomieszczeniu. 

Połowa nauczycieli nauczania zintegrowanego uważa, że zajęcia wychowania 
fizycznego w kl. I-III szkoły podstawowej powinien prowadzić nauczyciel kształcenia 
zintegrowanego, a pozostali że nauczyciel wychowania fizycznego i nauczyciel 
kształcenia zintegrowanego. 

[Dowód: akta kontroli, str. 284-290] 
 

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 
w Gimnazjum z zastosowaniem „Zalecanych warunków i sposobów realizacji” 
edukacji zdrowotnej. 

2. Zapewnienie zgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć 
uczniów z wychowania fizycznego z przepisami rozporządzenia w sprawie 
oceniania. 

3. Niezwłoczne zawiadamianie organu prowadzącego i Rady Rodziców 
o wypadkach osób pozostających pod opieką Szkoły oraz zaznajamianie 
z treścią protokołów powypadkowych poszkodowanego pełnoletniego albo 
rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. 

4. Rzetelne prowadzenie ewaluacji wewnętrznych. 

 

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 10 grudnia 2012 r. 
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