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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 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontroler Paweł Tołwiński – starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 84161 z dnia 15.10.2012 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Katolickich im. Matki BoŜej Miłosierdzia w Białymstoku, ul. Kościelna 3, 
15-087 Białystok (dalej zwany „Zespołem Szkół”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Maria Wyszyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki BoŜej 
Miłosierdzia w Białymstoku 

[Dowód: akta kontroli, str. 3] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

a) niepełnej realizacji w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. dla gimnazjum, 

b) nieprzestrzeganiu zasad dopuszczenia do uŜytku szkolnego programów 
nauczania wychowania fizycznego,  

c) prowadzeniu zajęć wychowanie fizycznego w grupach, których liczebność 
przekraczała limit 26 osób, 

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

e) niezgodności z przepisami prawa wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego, 

f) niepowoływaniu zespołu powypadkowego, o którym mowa w § 43 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach2 oraz niezawiadamianie 
Rady Rodziców o wypadkach uczniów, 

g) nieprzekazywaniu organowi prowadzącemu, protokołów z kontroli zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów naleŜących 
do Zespołu Szkół. 

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

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2  Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor. Zespół przeprowadza postępowanie 

powypadkowe i sporządza dokumentację, w tym protokół powypadkowy. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

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 Zespołu Szkół funkcjonowało 
Katolickie Gimnazjum im. Matki BoŜej Miłosierdzia (dalej zwane: „Gimnazjum”) oraz 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki BoŜej Miłosierdzia (dalej zwane 
„Liceum”).  

[Dowód: akta kontroli, str. 5-9] 

Zajęcia wychowania fizycznego w Zespole Szkół w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 prowadzono w oddzielnych dla chłopców i dziewcząt grupach 
ćwiczeniowych międzyoddziałowych zarówno w Gimnazjum (łącznie 12 grup 
w kaŜdym roku szkolnym), jak i Liceum (łącznie 6 grup w kaŜdym roku szkolnym), 
co było zgodne przepisem § 6 ust. 5a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych3. W Zespole zapewniono, zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty4 4-godzinny tygodniowy wymiar 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Gimnazjum, oraz 3-
godzinny dla Liceum.  

[Dowód: akta kontroli, str. 10-12] 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 liczebność czterech (z 18) grup, w 
których prowadzone były zajęcia wychowania fizycznego dla Liceum przekraczała 
limit 26 uczniów, co było sprzeczne z przepisami § 6 ust. 5 rozporządzenia w 
sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. w związku z art. 7 ust. 3 pkt 2 u.s.o.5  

[Dowód: akta kontroli, str. 10-12, 123-124] 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, Ŝe dopuszczono do przekroczenia limitu 
liczebności grup z uwagi na to, Ŝe z powodu całorocznych zwolnień lekarskich 
rzeczywista liczba uczniów ćwiczących na zajęciach nie przekraczała 26 osób. 

[Dowód: akta kontroli str. 13-16] 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru 
przez uczniów 

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

[Dowód: akta kontroli str. 10-12, 17] 

                                                      
3  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. 
4  Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., dalej: „u.s.o.” 
5  Ustalona nieprawidłowość nie dotyczy uczniów posiadających całoroczne zwolnienie z zajęć 

wychowania fizycznego, nie uczestniczących w zajęciach. 
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W Zespole Szkół nie skorzystano z moŜliwości 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 fizycznego6, 
zgodnie z którym zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane przez 
szkołę, w formie zajęć do wyboru przez uczniów, jako: sportowe, sprawnościowo-
zdrowotne, taneczne lub w formie aktywnej turystyki. W okresie objętym kontrolą 
obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w systemie klasowo-
lekcyjnym z ukierunkowaniem na dyscypliny sportowe, określone w przyjętych 
programach nauczania wychowania fizycznego w Zespole Szkół. Wprowadzenie 
zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów mogłoby wpłynąć 
na uatrakcyjnienie tychŜe zajęć.  

[Dowód: akta kontroli str. 10-12, 17] 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, Ŝe nie była w stanie zorganizować 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie do wyboru przez uczniów, 
poniewaŜ liczba nauczycieli nie była wystarczająca aby objąć wszystkich uczniów 
róŜnymi formami zajęć oraz nie pozwalały na to moŜliwości lokalowe. Zaznaczyła 
równieŜ, Ŝe dołoŜyła wszelkich starań aby w czasie lekcji pojawiały się róŜnorodne 
formy zajęć, aby kaŜdy mógł rozwijać swoje zainteresowania w ramach aktywności 
fizycznej.  

[Dowód: akta kontroli, str. 13-16] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

W kontrolowanym okresie, w Zespole Szkół zorganizowano nadobowiązkowe 
zajęcia sportowo-rekreacyjne. I tak: - w Gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 prowadzono dyscypliny: futsal, piłkę siatkową, koszykową, lekką atletykę, 
oraz w roku szkolnym 2010/2011 ligę szkolną futsalu, - w Liceum w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012: futsal, piłkę siatkową, koszykową oraz w roku szkolnym 
2011/2012 ligę szkolną futsalu. Ponadto w roku szkolnym 2009/2010 zorganizowano 
uczniom Gimnazjum i Liceum moŜliwość korzystania z zajęć na pływalni Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku, z których skorzystało 54 uczniów (14,5% 
ogółu uczniów Zespołu Szkół w roku szkolnym 2009/2010). 

Informacje dotyczące realizacji nadobowiązkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych 
w okresie objętym kontrolą dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
co było zgodne z przepisem § 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.  

Tygodniowy wymiar zajęć sportowo-rekreacyjnych w Zespole Szkół w latach 
szkolnych 2009/2010-2011-2012 wynosił odpowiednio 18, 20, 20 godzin. 

W nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych uczestniczyło w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 104, 122 i 148 uczniów, co stanowiło 

                                                      
6  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). Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 
2011r. w związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz. U. z 2010 r. 
Nr 127, poz. 857. 

7  Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie dokumentowania przebiegu 
nauczania”. 
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28%, 33,6% i 41,9% ogółu uczniów Zespołu Szkół (niektórzy uczniowie uczestniczyli 
w kilku formach zajęć).  

[Dowód: akta kontroli str. 18] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

Informacje dotyczące wad postawy, nadwagi i otyłości i innych dysfunkcji wśród 
uczniów, gromadzone na podstawie badań przesiewowych prowadzonych przez 
pielęgniarkę szkolną oraz dokumentacji medycznej dostarczanej przez rodziców 
uczniów znajdowały się w posiadaniu Dyrektora Zespołu Szkół. Pielęgniarka 
Szkolna przedstawiała po kaŜdym półroczu kontrolowanego okresu, semestralne 
(półroczne) sprawozdania z działalności gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
zawierające m.in. zbiorcze dane dotyczące problemów zdrowotnych uczniów, które 
były przedstawiane Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół. Najczęściej 
występującymi dysfunkcjami uczniów w kolejnych latach objętych kontrolą były 
m.in.: skolioza, którą rozpoznano odpowiednio u 48, 54 i 63 uczniów, płaskostopie 
stwierdzone u 13, 12 i 9 uczniów oraz nadmierna kifoza rozpoznana u 7, 8 i 5 
uczniów Zespołu Szkół. 

[Dowód: akta kontroli, str. 19-20] 

W kontrolowanych latach w Zespole Szkół nie organizowano uczniom z wykrytymi 
wadami postawy, nadwagą i otyłością zajęć korekcyjnych mimo, Ŝe dysfunkcje 
rozpoznano u odpowiednio 96, 105 i 104 uczniów co stanowiło 25,8%, 22,7% 
i 23,0% ogółu uczniów Zespołu Szkół. Nie wykorzystano w tym zakresie moŜliwości 
wynikających z § 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. 19-20] 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, Ŝe nie zapewniła uczniom z wykrytymi wadami 
postawy, nadwagą i otyłością moŜliwości udziału w odpowiednich zajęciach 
korekcyjnych, poniewaŜ rodzice i uczniowie nie zgłaszali potrzeby zorganizowania 
tego typu zajęć.  

[Dowód: akta kontroli, str. 13-16] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.5. Dopuszczenie do uŜytku szkolnego programów nauczania wychowania 
fizycznego 

W okresie objętym kontrolą, w Zespole Szkół, na poszczególnych etapach edukacji 
dopuszczono do uŜytku następujące programy nauczania wychowania fizycznego: 

− „Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych 
od zabawy do sportu i rekreacji” (etap III), autorstwa U. Kierczak i T. Glos 
(WSiP 2001 r.; nr dopuszczenia MEN DKW-4014-88/01), obowiązujący od roku 
szkolnego 2009/2010 w Gimnazjum i Liceum, 

− „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Gimnazjum”. (etap III) 
OW IMPULS 2011 r.; autorstwa U. Kierczak i Jana Janoty; nr szkolny 
dopuszczenia G22/2012, obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013 
w Gimnazjum, 
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− „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoły 
Ponadgimazjalne.” (etap IV) OW IMPULS 2012 r.; autorstwa U. Kierczak 
nr szkolny dopuszczenia L16/2012, obowiązująca od roku szkolnego 
2012/2013 w Liceum. 

[Dowód: akta kontroli, str. 21] 

Zespół Szkół spełniał warunki w zakresie moŜliwości realizacji wszystkich trzech 
dopuszczonych programów nauczania wychowania fizycznego posiadając 
wymaganą infrastrukturę sportową, urządzenia i sprzęt sportowy niezbędny 
do realizacji treści tych programów.  

[Dowód: akta kontroli, str. 22-23, 32-36] 

Dopuszczanie do uŜytku programów nauczania wychowania fizycznego nie było 
poprzedzane diagnozą indywidualnych moŜliwości i potrzeb uczniów oddziałów, 
w których dany program był realizowany. Obowiązek przeprowadzenia takiej 
diagnozy wynika z przepisu § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dopuszczania 
programów nauczania z 2009 r. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 21] 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, Ŝe diagnoza potrzeb i moŜliwości psychofizycznych 
uczniów dokonywana była na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z uczniem przed 
przyjęciem go do szkoły, na podstawie dokumentacji przedstawionej przez 
kandydatów, w ramach rozmów indywidualnych oraz grupowych z uczniami, a takŜe 
spotkań indywidualnych oraz grupowych (wywiadówki) z rodzicami. Czasochłonność 
tego procesu, jak równieŜ róŜnorodność potrzeb i moŜliwości uczniów powodowała, 
Ŝe to nauczyciele wychowania fizycznego dokonywali wyboru programu nauczania 
opierając się jedynie na swoim doświadczeniu pedagogicznym.  

[Dowód: akta kontroli, str. 13-16] 

Od roku szkolnego 2012/2013 przyjęto do realizacji program nauczania Koncepcja 
edukacji fizycznej „Zdrowie, Sport, Rekreacja” autorstwa U. Kierczak i J. Janoty, 
obejmujący wymagania szczegółowe podstawy programowej z wychowania 
fizycznego, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzania Ministra Edukacji 
Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół8. 

[Dowód: akta kontroli, str. 21] 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość. 

Od roku szkolnego 2009/2010 do roku szkolnego 2011/2012 włącznie, w kolejnych 
klasach pierwszych Gimnazjum dopuszczano do uŜytku szkolnego „Program 
wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych od zabawy do sportu 
i rekreacji” autorstwa U. Kierczak i T. Glosa mimo, Ŝe nie uwzględniono w nim celów 
kształcenia, a takŜe treści nauczania odnoszących się do siedmiu z 33 wymagań 
szczegółowych podstawy programowej wychowania fizycznego określonych 
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 szkół9, a do kolejnych 18 wymagań 
odniesiono się częściowo. Wynikało to z faktu, iŜ powyŜszy program został 
opracowany na podstawie nieobowiązującej podstawy programowej kształcenia 

                                                      
8  Dz. U. poz. 977. 
9  Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17. Rozporządzenie obowiązywało od 1 września 2009 r.; zostało 

uchylone z dniem 1 września 2012r., dalej: „rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
z 2008r.”; treść podstawy programowej wychowania fizycznego z 2012 r. dla gimnazjum jest 
toŜsama z podstawą programową przedmiotu  z 2008 r.  
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ogólnego zawartej w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego10. 

Ponadto dopuszczenie do uŜytku programu nauczania autorstwa U. Kierczak 
i T. Glosa było niezgodne z przepisem § 4 ust. 1 pkt 1 ówcześnie obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 
dopuszczania do uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników11, 
stosownie do którego program nauczania ogólnego moŜe być dopuszczony 
do uŜytku w danej szkole, jeŜeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia 
i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

PowyŜsze postępowanie naruszało art. 22a ust. 2b u.s.o., stanowiący, 
Ŝe w szkolnym zestawie programów nauczania powinna zostać ujęta całość 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacji.  

Dyrektor Zespołu Szkół - sprawująca nadzór pedagogiczny - na postawie § 17 pkt 4 
Statutu Katolickiego Gimnazjum im. Matki BoŜej Miłosierdzia w Białymstoku12, 
wyjaśniła, Ŝe dopuszczenie do uŜytku ww. programu wynikało z przyjęcia załoŜenia, 
iŜ program pokrywa się z podstawą programową z 2008 r., gdyŜ posiadała 
dopuszczenie Ministra Edukacji Narodowej.  

[Dowód: akta kontroli, str. 13-16, 21, 24-31, 166-178] 

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 

W czterech oddziałach Gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012, zrealizowano w wymiarze od 405 do 406 godzin 
lekcyjnych, tj. z zachowaniem wymogu przeprowadzenia co najmniej 385 godzin 
zajęć wychowania fizycznego w trzyletnim okresie nauczania, określonego 
w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania 
z 2002 r.  

[Dowód: akta kontroli, str. 24-31] 

Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale A Gimnazjum w cyklu kształcenia 
2009/2010-2011/2012 odbywały się na sali gimnastycznej (79,9% ogółu zajęć), 
w terenie: parku, stadionie (10,1% ogółu zajęć), na boisku szkolnym (6,4% ogółu 
zajęć), w pomieszczeniu zastępczym (2,1% ogółu zajęć), w siłowni (1,5% ogółu 
zajęć), co było zgodne z „Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji” zajęć 
wychowania fizycznego określonymi rozporządzeniu w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 37] 

W badanych dwóch oddziałach Gimnazjum (A i D) na zajęciach wychowania 
fizycznego, obok zajęć ruchowych, zrealizowano tematykę edukacji zdrowotnej 
określoną w programie nauczania autorstwa U. Kierczak i T. Głos z 2001 r. 
(w ramach łącznie 26 lekcji). Zajęcia te były wspierane poprzez realizację treści 

                                                      
10  Dz. U. Nr 14, poz. 129, ze zm. 
11  Dz. U. Nr 89, poz. 730. Rozporządzenie uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. Obecnie obowiązuje 

rozporządzenie w sprawie dopuszczania do uŜytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników 
z dnia 21 czerwca 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 752), w którym w § 2 ust. 4 pozostawiono toŜsame 
rozstrzygnięcia. 

12  Statut Katolickiego Gimnazjum im. Matki BoŜej Miłosierdzia z 1 września 2007 r., dalej: „Statut 
Gimnazjum”. 
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z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach innych przedmiotów13 oraz realizowanych 
w Szkole programach edukacji dotyczących zdrowia i profilaktyki14.  

[Dowód: akta kontroli, str. 38-39, 182-191] 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Liceum na zajęciach wychowania 
fizycznego została zrealizowana ścieŜka edukacyjna - edukacja prozdrowotna 
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 szkół15.   

[Dowód: akta kontroli, str. 40-42] 

W rozpoczętym roku szkolnym 2012/2013 cyklu nauczania w klasie I Liceum 
zaplanowano realizację treści edukacji zdrowotnej w ramach zajęć wychowania 
fizycznego, zgodnie z załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół16. Treści 
nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej zostały ujęte w przyjętym do realizacji od 
roku szkolnego 2012/2013 programie nauczania wychowania fizycznego „Koncepcja 
edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoły Ponadgimazjalne.” autorstwa 
U. Kierczak. Nie zaplanowano natomiast liczby godzin, a takŜe semestru w jakim 
zajęcia z ww. zakresu będą realizowane. 

[Dowód: akta kontroli, str. 43-45] 

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

1. W latach szkolnych 2009/2010-2011/212 w Ŝadnym z czterech oddziałów 
Gimnazjum nie zrealizowano w pełni podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r., mimo obowiązku wynikającego dla szkół niepublicznych  
z uprawnieniami szkół publicznych z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a w związku z art. 7 
ust. 3 u.s.o. Nie zrealizowano 3 z 33 wymagań szczegółowych podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.17 PowyŜsza sytuacja 
spowodowana została dopuszczeniem do realizacji w Gimnazjum programu 
nauczania wychowania fizycznego opracowanego zgodnie z nieobowiązującą od 
2001 roku podstawą programową kształcenia ogólnego z 1999 r. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 24-31, 166-178] 

Dyrektor Zespołu Szkół sprawująca nadzór pedagogiczny na podstawie § 17 pkt 4 
Statutu Gimnazjum wyjaśniła, Ŝe nie zrealizowano w pełni podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. na oddzielnych jednostkach lekcyjnych 
wychowania fizycznego, gdyŜ zagadnienia te, podejmowane były bardzo szeroko 
w pracy wychowawczej (na godzinach wychowawczych) oraz w czasie rozmów 

                                                      
13  Biologii, wychowania do Ŝycia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, chemia i zajęcia techniczne, 

które uwzględniały treści nauczania podstawy programowej z 2008 r. 
14  „BliŜej siebie dalej od narkotyków” (dwie godziny lekcyjne w roku szkolnym 2009/2010) – 

realizowany w Gimnazjum w klasach I-III, „Biegam bo lubię” (dwie godziny lekcyjne, w roku 
szkolnym 2010/2011) – realizowany w Gimnazjum klasy I-III, „Stres pod kontrolą” (jedna godzina 
lekcyjna w roku szkolnym 2011/2012) – realizowany w Gimnazjum i Liceum w klasach III, „Mój 
wybór – zdrowie czy papieros” (jedna godzina lekcyjna w roku szkolnym 2011/2012) – realizowany 
w Gimnazjum w klasach I-III. 

15  Dz. U. Nr 51, poz. 458. 
16  Dz. U. z 2012r. poz. 977.  
17  Omówienie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omówienie 

znaczenia dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej 
samej i odmiennej płci; omówienie, w jaki sposób moŜe dawać i otrzymywać róŜnego rodzaju 
wsparcie społeczne. 
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indywidualnych z uczniami, prowadzonych przez nauczycieli i pedagoga 
szkolnego.  

[Dowód: akta kontroli str. 13-16] 

2. Zespół Szkół nie wypełniał wymagań określonych w „Zalecanych warunkach  
i sposobach realizacji” podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
w zakresie edukacji zdrowotnej: 

− w Gimnazjum treści z zakresu edukacji zdrowotnej były realizowane w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach części 26 lekcji przeznaczonych 
na zajęcia ruchowe i odnosiły do sześciu (z 9) wymagań szczegółowych 
edukacji zdrowotna podstawy programowej z 2008 r., 

− nie umoŜliwiono uczniom uczestnictwa w planowaniu, realizacji i ewaluacji 
zajęć wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej,  

− nie zapewniono warunków skuteczności zajęć wychowania fizycznego 
w zakresie edukacji zdrowotnej poprzez stosowanie metod i technik 
aktywizujących oraz interaktywnych. Nauczyciele nie współpracowali 
z rodzicami w planowaniu realizacji zajęć edukacji zdrowotnej, a takŜe 
nie dokonywali ewaluacji zajęć z udziałem uczniów i ich rodziców.  

[Dowód: akta kontroli, str. 24-31, 38-39, 174-178] 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, Ŝe nie wypełniono zalecanych warunków 
i sposobów realizacji bloku edukacji zdrowotnej z powodu przyjęcia do realizacji 
programu nauczania nieuwzględniającego w pełni podstawy programowej 
z 2008 r. 

[Dowód: akta kontroli, str. 179-180] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Zespołu Szkół w powyŜszym obszarze. 

2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego 

2.1. Zgodność wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów 
z wychowania fizycznego z obowiązującymi przepisami prawa. 

W Zespole Szkół w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 obowiązywał, 
stanowiący załącznik nr 1 do statutu Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum 
„Wewnątrzszkolny system oceniania” z 1 września 2007 r. (zwany, dalej: „WSO”). 
W tym okresie, w ramach WSO nie zostały opracowane i wdroŜone przedmiotowe 
systemy oceniania z wychowania fizycznego na poziomie Gimnazjum i Liceum.  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Zespole Szkół nie wprowadzono zasad 
oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego. Z dniem 1 września 2012 r. 
przyjęto opracowane przez nauczycieli wychowania fizycznego przedmiotowe 
systemy oceniania z wychowania fizycznego oddzielnie dla Gimnazjum („PSOG”)  
i Liceum („PSOL”), które zatwierdzone zostały przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

Zgodnie z przepisem § 7 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 publicznych18 w WSO wskazano, Ŝe przy ustalaniu oceny 
m.in z wychowania fizycznego naleŜy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 
ze specyfiki tych zajęć. W § 5 pkt 15 WSO określono, Ŝe ocena z zachowania 

                                                      
18 Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie oceniania”. 
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nie moŜe mieć wpływu m.in. na oceny z zajęć edukacyjnych, co było zgodne 
z przepisami § 15 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania. 

[Dowód: akta kontroli str. 45-56] 

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

1. W Zespole Szkół systemy oceniania oparto o rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów19, które nie obowiązuje 
od 1 września 2007 r. 

2. W statucie szkoły (WSO) nie określono sposobu uzasadnienia oceny przez 
nauczyciela, co było niezgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania 
stanowiącym, Ŝe na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) 
nauczyciel uzasadnia swoją ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

3. W Zespole Szkół w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w zakresie 
wychowania fizycznego nie sformułowano wymagań edukacyjnych dla 
poszczególnych etapów edukacji (Gimnazjum i Liceum) uwzględniających 
wymagania realizowanych programów nauczania wychowania fizycznego 
(właściwej dla danego etapu edukacji podstawy programowej), które słuŜą 
do rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności oraz są niezbędne do wystawienia uczniom 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stosownie do § 3 ust. 3 pkt 1 i § 2 ust. 2 
i rozporządzenia w sprawie oceniania. 

4. W PSOG (w pkt. VI.2. Frekwencja na zajęciach), wbrew przepisom § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania oraz WSO, określono m.in., Ŝe z obecności 
na lekcji wychowania fizycznego zwalania nauczyciel na podstawie zwolnienia 
lekarskiego i dostarczonej do niego pisemnej prośby rodziców (na czas 
określony w opinii lekarza), przy czym dotyczy to pierwszych i ostatnich godzin 
lekcyjnych, w przypadku choroby trwającej powyŜej jednego miesiąca konieczne 
jest uzyskanie zgody – decyzji administracyjnej Dyrektora Gimnazjum – 
na podstawie wniosku rodziców i zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z § 8 ust. 1 
ww. rozporządzenia to dyrektor szkoły zwalnia ucznia m.in. z zajęć wychowania 
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5. W PSOG i PSOL nie uwzględniono moŜliwości uzyskania oceny „celujący” 
i „bardzo dobry” przez uczniów mniej sprawnych ruchowo, z problemami 
zdrowotnymi, czy teŜ mniej zainteresowanych wychowaniem fizycznym 
i nieuczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, mimo iŜ zgodnie z § 11 ust. 1 
i 6 rozporządzenia w sprawie oceniania klasyfikacja śródroczna i roczna polega 
na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) ujętych w szkolnym planie 
nauczania, a udział w zawodach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych) 
i w sportowych zajęciach pozalekcyjnych jest nadobowiązkowy i stanowi jeden 
z elementów oceny z zachowania. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, Ŝe „mimo iŜ w ww. dokumenty nie spełniały 
wszystkich wymagań formalnych, to starano się oceniać postęp i pracę ucznia 
niŜ spełnianie wymagań merytorycznych”.  

[Dowód: akta kontroli, str. 118-121] 

                                                      
19 Dz. U. Nr 199, poz. 2046, ze zm. 
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Niezgodność funkcjonującego w Zespole Szkół systemu oceniania z wychowania 
fizycznego (dokumentów WSO, PSOG i PSOL) z rozporządzeniem w sprawie 
oceniania oraz niedostosowanie go do podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r., w tym niesformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających 
z ww. podstawy oraz dopuszczenie do uŜytku szkolnego niewłaściwego programu 
nauczania spowodowało, Ŝe ocenianiu podlegały m.in. umiejętności ruchowe 
uczniów (takie jak: sprawność, wytrzymałość, biegi, piłka koszykowa, rozgrzewka, 
piłka noŜna, piłka siatkowa, piłka ręczna), przygotowanie do lekcji, aktywność oraz 
udział w zawodach sportowych20. Natomiast ocenianiu nie były poddawane 
osiągnięcia i wiedza uczniów Gimnazjum m.in. z edukacji zdrowotnej. Dodatkowo 
niezrealizowanie w Gimnazjum podstawy programowej z 2008 r. spowodowało, 
Ŝe nauczyciele wychowania fizycznego nie ustalili przy wykorzystaniu wymagań 
określonych w tej podstawie, efektów jej wdraŜania na zakończenie cyklu 
kształcenia w roku szkolnym 2011/2012. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Zespołu Szkół w powyŜszym 
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 
dla Gimnazjum: 91,1%, 93,3%, 89,7%, przy ogólnej frekwencji uczniów Gimnazjum 
w szkole wynoszącej: 92,1%, 91,8%, 92,8% i dla Liceum odpowiednio: 84,0%, 
87,0%, 87,8%, przy ogólnej frekwencji uczniów Liceum w szkole wynoszącej 82,5%, 
85,8%, 90,3%.  

[Dowód: akta kontroli, str. 122] 

Przeprowadzone w dniach 22-26 października 2012 r. (w trakcie niniejszej kontroli 
NIK) badanie udziału uczniów Zespołu Szkół w zajęciach wychowania fizycznego 
wykazało obecność na poziomie 91,3% w Gimnazjum i 89,3% w Liceum przy 
ogólnej frekwencji w Szkole wynoszącej 92,4%. Na zajęciach wychowania 
fizycznego nie ćwiczyło 13,8% obecnych na zajęciach uczniów (12,6% 
w Gimnazjum, 18,5% w Liceum).  
Najczęstszymi przyczynami niećwiczenia uczniów były: niedyspozycja 4,9% 
w Gimnazjum i 6,2% w Liceum, decyzje Dyrektora Zespołu Szkół o zwolnieniu 
z zajęć wychowania fizycznego 3,3% w Gimnazjum i 4,9% w Liceum, 
krótkoterminowe zwolnienia lekarskie 1,3% w Gimnazjum i 2,9% w Liceum, 
zwolnienia rodziców - 1,2% w Gimnazjum i 3,2% w Liceum oraz brak stroju 1,8% 
w Gimnazjum i 1,3% w Liceum. 

[Dowód: akta kontroli, str.101-155] 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyŜej 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 Zespołu Szkół, na podstawie § 8 
rozporządzenia w sprawie oceniania z zajęć wychowania fizycznego zwolnił 

                                                      
20  Na podstawie analizy zakresu oceniania  uczniów z oddziałów klas III Gimnazjum roku szkolnego 

2011/2012. 
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odpowiednio 38, 32 i 28 uczniów, co, stanowiło odpowiednio 10,2%, 8,8% i 7,9% 
ogółu uczniów w szkoły. Analiza 20 (z 106) decyzji dotyczących wydania na wniosek 
rodziców (prawnych opiekunów) decyzji zwalniających z zajęć wychowania 
fizycznego wykazała, Ŝe Dyrektor Szkoły przy wydawaniu decyzji przestrzegał 
przepisu § 8 rozporządzenia w sprawie oceniania. Uczniowie, mimo zwolnień 
z zajęć wychowania fizycznego, byli obecni na tych zajęciach (dotyczyło to 76,7% 
przypadków), nie byli obecni na zajęciach jeŜeli odbywały się one pomiędzy innymi 
zajęciami w szkole (dotyczyło to 10% przypadków), bądź byli nieobecni na zajęciach 
(13,3 % przypadków).  

[Dowód: akta kontroli, str. 123-124] 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

W okresie objętym kontrolą, w Zespole Szkół organizowano turniej Finałowy 
Gimnazjady Województwa Podlaskiego w futsalu chłopców (lata szkolne 2010/2011 
i 2011/2012). 

W pozaszkolnych zawodach sportowych, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, 
uczestniczyło odpowiednio 65, 72 i 81 uczniów (niektóre osoby w kilku 
konkurencjach), co w porównaniu do liczby uczniów Szkoły stanowiło odpowiednio 
17,5%, 19,8% oraz 22,9% ogółu uczniów Szkoły. 

Największymi osiągnięciami uczniów Zespołu Szkół były: 

− w roku szkolnym 2009/2010: drugie miejsce w miejskich zawodach szkół 
gimnazjalnych w piłce noŜnej oraz V miejsce w Finale Województwa Podlaskiego 
w tenisie stołowym,  

− w roku szkolnym 2010/2011: drugie miejsce w tenisie stołowym w miejskich 
i trzecie w wojewódzkich zawodach szkół gimnazjalnych oraz drugie miejsce 
w miejskich zawodach szkół gimnazjalnych w piłce noŜnej, 

− w roku szkolnym 2011/2012: drugie miejsce w Finale Gimnazjady Województwa 
Podlaskiego w futsalu chłopców, czwarte miejsce w miejskich zawodach szkół 
gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt. 

[Dowód: akta kontroli, str. 125-139] 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 Zespół Szkół nie zawierał w formie 
pisemnej porozumień ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Zespół Szkół 
natomiast organizował cykliczne zawody dla dzieci niepełnosprawnych z terenu 
Białegostoku w dniach 3 maja i 11 listopada kaŜdego roku.  

[Dowód: akta kontroli, str. 162-181] 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyŜej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zespołu Szkół w powyŜszym 
obszarze. 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych naleŜących do szkoły 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 budynek Zespołu Szkół był poddawany 
kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego odpowiednio: 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 dwa razy w roku (do 31 maja oraz do 30 
listopada), w roku szkolnym 2011/2012 jeden raz, co było zgodne z przepisami 
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art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane21. Ustalenia 
przeprowadzanych kontroli okresowych wykazywały, iŜ stan techniczny budynku 
Zespołu Szkół był dobry. Dyrektor Zespołu Szkół, zgodnie z § 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach22, 
dokonywał kaŜdego roku kontroli obiektów naleŜących do szkoły, w tym obiektów 
sportowych stwierdzając, Ŝe zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki 
do prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

[Dowód: akta kontroli, str. 140] 

W wyniku przeprowadzonych w trakcie niniejszej kontroli NIK oględzin stwierdzono, 
Ŝe stan obiektów sportowych Zespołu Szkół jest dobry. Zgodne z § 9 ust. 3 i § 31 
ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach w miejscach 
wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszczono tablice 
informacyjne określające zasady bezpiecznego uŜytkowania urządzeń i sprzętu 
sportowego, wyposaŜenie sportowe posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty.  

[Dowód: akta kontroli, str. 32-36] 

Analiza wszystkich 83 dzienników lekcyjnych obejmujących lata szkolne 2009/2010-
2012-2013 klas I-III Gimnazjum i Liceum, wykazała, iŜ 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. 141] 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyŜej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość.  

Dyrektor Zespołu Szkół nie przekazywał protokołów z kontroli zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów naleŜących 
do Zespołu Szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki organowi 
prowadzącemu, mimo takiego wymogu wynikającego z przepisu § 3 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, Ŝe zgodnie z ustnymi ustaleniami z organem 
prowadzącym, protokoły były dostępne do wglądu w szkole.  

[Dowód: akta kontroli str. 179-180] 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny zewnętrznych i wewnętrznych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz sprzętu i wyposaŜenia sportowego Zespołu 
Szkół wykazały, iŜ pokój nauczycieli wychowania fizycznego jest wyposaŜony 
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. 32-36] 

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego posiadali ukończone szkolenie 
z udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa w szkołach.  

[Dowód: akta kontroli, str. 151-152] 

                                                      
21  Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.  
22  Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
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W okresie objętym kontrolą Dyrektor Zespołu Szkół zapewnił uczniom moŜliwość 
korzystania z gabinetu profilaktyki opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje NZOZ23. Uczniowie są przyjmowani 
w gabinecie znajdującym się w budynku Szkoły. W zawartym z Zespołem Szkół 
porozumieniu NZOZ zobowiązał się do udzielania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŜą, w tym 
m.in.: do udziału w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji 
zdrowotnej, współorganizacji i współuczestniczenia w działaniach prozdrowotnych 
oraz programach profilaktyki zdrowotnej, monitorowania stanu zdrowia uczniów 
w oparciu o badania profilaktyczne populacji szkolnej. 

 [Dowód: akta kontroli, str. 142-150] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości  

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

W Zespole Szkół zgodnie z § 50 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
w szkołach prowadzono rejestr wypadków według  wzoru określonego w załączniku 
nr 2 do tego rozporządzenia. Wypadki równieŜ odnotowywano w bazie danych 
Systemu Informacji Oświatowej, co było zgodne z przepisami § 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 zbiorczych24. Zgodnie z prowadzonym rejestrem w latach szkolnych 
2006/2007-2011/2012 w Zespole Szkół doszło do 49 wypadków na zajęciach 
wychowania fizycznego, z tego 26 w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, 
przy czym: siedem wydarzyło się w roku szkolnym 2009/2010, 10 w roku szkolnym 
2010/2011 oraz dziewięć w roku szkolnym 2011/2012, przy odpowiednio 372, 363 
i 353 uczniach ogółem. Przyczyną wszystkich 26 wypadków była nieuwaga uczniów. 

[Dowód: akta kontroli, str. 18, 153] 

Analiza postepowań dotyczących wszystkich 26 wypadków, które wydarzyły się 
w latach 2009/2010-2011/2012, wykazała m.in. Ŝe w Zespole Szkół przestrzegano 
przepisu § 41 ust 1 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
w szkołach. O wypadkach niezwłocznie powiadamiano: rodziców (prawnych 
opiekunów) poszkodowanego ucznia, pracownika słuŜby bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz organ prowadzący szkołę co odnotowywano w odręcznie prowadzonych 
rejestrach (w Zespole Szkół w okresie objętym kontrolą nie funkcjonowało 
stanowisko społecznego inspektora pracy). 

[Dowód: akta kontroli, str. 154-159] 

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

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 Dyrektor Zespołu Szkół nie powoływał 
zespołu powypadkowego, a w konsekwencji nie sporządzano protokołu 
powypadkowego, o którym mowa w § 43 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
w szkołach oraz nie zawiadamiał o wypadkach Rady Rodziców, mimo wymogu 
wynikającego z przepisu § 41 ust 1 pkt 5 ww. rozporządzania.  

[Dowód: akta kontroli, str. 154-159] 

                                                      
23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko. 
24  Dz. U. Nr 277, poz. 2746, ze zm. 
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Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iŜ powyŜsze uchybienia spowodowane były 
przeoczeniem wymagania wskazanego w rozporządzeniu.  

[Dowód: akta kontroli, str. 118-121] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność Szkoły w powyŜszym 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 września 2012 r. w Zespole Szkół zatrudnionych było trzech 
nauczycieli wychowania fizycznego (dwóch nauczycieli mianowanych i jeden 
kontraktowy). Nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania w Gimnazjum 
i Liceum, legitymując się ukończeniem studiów wyŜszych 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 moŜna zatrudnić 
nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli25. 

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego posiadali dodatkowe kwalifikacje, 
m.in.: instruktora piłki noŜnej (dwóch nauczycieli), instruktora koszykówki (dwóch 
nauczycieli), instruktora piłki siatkowej (dwóch nauczycieli), instruktora rekreacji 
ruchowej fitness (jeden nauczyciel), instruktora rekreacji „ruchowej-narciarstwo” 
(jeden nauczyciel), instruktora odnowy biologicznej (jeden nauczyciel), trenera klasy 
II lekkoatletyki (jeden nauczyciel), menadŜera sportu (jeden nauczyciel).  

[Dowód: akta kontroli str. 151-152, 160] 

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

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

W kontrolowanym okresie wszyscy trzej nauczyciele wychowania fizycznego 
uczestniczyli w ośmiu formach doskonalenia zawodowego, z czego sześć 
związanych było z nauczanym przez nich przedmiotem.  

Jeden z trzech nauczycieli uczestniczył, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, 
w dwóch formach kształcenia związanych z wdraŜaniem podstawy programowej 
z 2008 r.: 

− w „Warsztatach – podstawa programowa wychowania fizycznego z elementami 
edukacji zdrowotnej” (warsztaty zorganizowane w dniu 16 czerwca 2009 r.), 
w ramach których omawiano konstruowanie (modyfikację) i ewaluację 
programu nauczania, w tym sposobu realizacji, ewaluacji procesu i efektów 
prowadzenia edukacji zdrowotnej, 

− w konferencji „Organizacja procesu dydaktycznego, zgodnie z reformą 
programową w roku szkolnym 2011/2012” (dnia 1 września 2011 r.), w ramach 
którego omawiano sposoby diagnozowania moŜliwości i zainteresowań 

                                                      
25  Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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uczniów w aspekcie konstruowania i modyfikacji programu nauczania 
wychowania fizycznego. 

Zaświadczenia o odbytych ww. formach doskonalenia zawodowego nie zawierały 
informacji o liczbie godzin w ramach, których były one przeprowadzane.  

[Dowód: akta kontroli, str. 161-163]  

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

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

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Gimnazjum nie planowano 
i nie prowadzono nadzoru pedagogicznego w zakresie wdraŜania i realizacji 
podstawy programowej z 2008 r. z wychowania fizycznego i oceniania osiągnięć 
uczniów z tego przedmiotu.  

[Dowód: akta kontroli str. 164] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyŜej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

Podlaski Kurator Oświaty nie przeprowadził w Zespole Szkół kontroli i ewaluacji 
zewnętrznej z zakresu objętego niniejszą kontrolą NIK. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Białymstoku przeprowadził dwie kontrole (25 listopada 2010 r. 
i 13 grudnia 2011 r.) kompleksowe Zespołu Szkół. Wniosków pokontrolnych 
nie wydano.  

[Dowód: akta kontroli, str. 165] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w powyŜszym 
obszarze. 

6. Wyniki badania ankietowego26 

Uczniowie zadeklarowali, Ŝe 35,4% z nich systematycznie poza szkołą uprawia 
dyscypliny sportowe lub ćwiczy rekreacyjnie, natomiast 9,4% nie jest aktywna w tym 
zakresie. Większość uczniów i rodziców (81,3% uczniów oraz 93% rodziców) 
uwaŜa, Ŝe udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego przyczynił się 
do zwiększenia sprawności fizycznej uczniów, natomiast 32,7% rodziców uczniów 
ze stwierdzonymi wadami, podało Ŝe udział w zajęciach nie wpłynął na korektę wady 
postawy i przeciwdziałanie nadwadze (otyłości). 

Większość badanych uczniów (91,7%) i rodziców (95,0%) podało, Ŝe uczniowie 
chętnie lub raczej chętnie ćwiczą na obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego. Uczniowie stwierdzili, Ŝe podczas zajęć wychowania fizycznego 
preferowane były takie zajęcia jak: gry zespołowe (22,4% ogółu odpowiedzi), lekka 
atletyka (18,0%), ćwiczenia gimnastyczne (17,5%), ćwiczenia na siłowni (14,5,0%) 
oraz tenis stołowy (8,9%). Przypadki unikania udziału w lekcjach wychowania 
fizycznego były spowodowane głównie „problemami zdrowotnymi uczniów” (29,1% 
wskazań uczniów i 55% wskazań rodziców), „nieciekawie prowadzonymi zajęciami” 
(6,3% wskazań uczniów) oraz „przemęczeniem” (6,3% wskazań rodziców). 

                                                      
26  W badaniu wzięło udział łącznie 96 uczniów klas III (w tym: 69 z 76 uczniów klas III Gimnazjum 

i 27 z 31 uczniów klas III Liceum) oraz 101 spośród 107 rodziców (prawnych opiekunów) uczniów 
klas III, a takŜe wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół. 
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W opinii uczniów w ocenianiu z wychowania fizycznego uwzględniany jest głównie 
wysiłek włoŜony w wykonanie ćwiczeń (39,8%), systematyczny udział w zajęciach 
(32,4% wskazań) oraz sprawność fizyczna (27,3%). Zdecydowana większość 
ankietowanych uczniów (85,6%) uwaŜa, iŜ wystawiane przez nauczycieli oceny 
z wychowania fizycznego odpowiadają lub raczej odpowiadają poziomowi wiedzy, 
umiejętności i wysiłku włoŜonego w wykonywanie zadań i ćwiczeń. 

W ocenie większości uczniów i rodziców (87,5% uczniów i 62,7% 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 (92,7% uczniów), a 88,2% 
z nich uwaŜa, Ŝe stosowało te zasady na zajęciach. Stopień trudności ćwiczeń 
na lekcjach wychowania fizycznego jest lub raczej jest dostosowywany do aktualnej 
sprawności i moŜliwości fizycznych uczniów (89,6,4% uczniów); nauczyciele 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół zachęcają lub raczej zachęcają 
do czynnego udziału w zajęciach (97,9% uczniów), w pełni lub raczej w pełni 
wykorzystują czas lekcji na ćwiczenia (91,7% uczniów), prezentują zadania 
w sposób zrozumiały lub raczej zrozumiały (95,8% uczniów), prowadzą zajęcia 
w ciekawy lub w raczej ciekawy sposób (90,5% uczniów), troszczą się 
o bezpieczeństwo podczas zajęć (97,9% uczniów). 

Niemal wszyscy ankietowani rodzice są przekonani, iŜ Zespół Szkół zapewnia 
warunki bezpieczeństwa uczniom na zajęciach wychowania fizycznego (97,1%). 
Ponad jedna czwarta rodziców (28,4%) nie jest systematycznie informowanych 
o postępach i trudnościach dziecka z wychowania fizycznego. 

W opinii 45 (z 69 ankietowanych) uczniów Gimnazjum, udział w zajęciach 
wychowania fizycznego umoŜliwił im lub raczej umoŜliwił opanowanie wiedzy, 
umiejętności i postaw z zakresu edukacji zdrowotnej, a 15 innych uczniów było 
odmiennego zdania. Ponad trzy czwarte rodziców uczniów Gimnazjum (80,1%) 
nie uczestniczy w planowaniu, realizacji i ocenianiu zajęć poświęconych edukacji 
zdrowotnej. 

W opinii wszystkich trzech ankietowanych nauczycieli wychowania fizycznego: 
obiekty i wyposaŜenie Szkoły w sprzęt sportowy zapewniają pełną realizację 
wdraŜanych programów nauczania wychowania fizycznego; raczej zapewniono 
systematyczną pomoc nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie realizacji 
podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. Z informacji zawartych 
w ankietach wynika, Ŝe: 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 
oraz do realizacji wymagań szczegółowych bloku edukacja zdrowotna podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele są przygotowani do wprowadzania form 
organizacji zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. 

[Dowód: akta kontroli, str. 57-61] 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli27, wnosi o: 

1) Przestrzeganie zasad dopuszczania programów nauczania do uŜytku szkolnego. 

2) Zapewnienie pełnego wdroŜenia 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” edukacji zdrowotnej. 

3) Dostosowanie liczebności grup ćwiczeniowych na zajęciach wychowania 
fizycznego do wymogów § 6 ust. 5a rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania z 2002 r. 

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

5) Powoływanie zespołu powypadkowego, o którym mowa w § 43 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa w szkołach oraz niezwłoczne zawiadamianie Rady 
Rodziców o wypadkach osób pozostających pod opieką Zespołu Szkół. 

6) Przekazywanie organowi prowadzącemu protokołów z kontroli zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów naleŜących 
do Zespołu Szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 

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 zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Białystok, dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

 
 

 
 

DYREKTOR DELEGATURY 
NajwyŜszej Izby Kontroli 
z up. WICEDYREKTOR 

Marian Minkiewicz 

........................................................ 
podpis 

  

 

                                                      
27 Dz. U. z 2012 r., poz.82. 
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