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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 Gdańsku 

Kontroler Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83166 z dnia 19.09.2012 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Nr 9 w Gdyni, 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227 (dalej: „Zespół Szkół”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksander Kuźmin, Dyrektor Zespołu Szkół. 
(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

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

Podstawą pozytywnej oceny jest: 

 prawidłowa organizacja zajęć wychowania fizycznego,  

 aktywny udział uczniów w nadobowiązkowych zajęciach z wychowania 
fizycznego oraz zawodach sportowych,  

 stworzenie przez Zespół Szkół prawidłowych warunków realizacji zajęć. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 niedopełnienia (w trzech przypadkach) obowiązku potwierdzenia zaznajomienia 
rodziców (opiekunów) z treścią protokołu powypadkowego ucznia,  

 niewyegzekwowania przeszkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy 
20 nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego, 

 nieokreślenia w Statucie Zespołu Szkół sposobu uzasadnienia przez 
nauczyciela oceny ucznia, 

 braku tablic informacyjnych na zewnętrznych obiektach sportowych, 
określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 
sportowego. 

III. Opis stanu faktycznego 

1. Organizacja i realizacja kształcenia w zakresie 
wychowania fizycznego.  
1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

W latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 w Zespole Szkół2 funkcjonowała Szkoła 
Podstawowa Nr 31 (dalej „SP”) oraz Gimnazjum Nr 12 (dalej „Gimnazjum”). 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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W ramach nauczania zintegrowanego zajęcia wychowania fizycznego realizowano 
w każdym z kontrolowanych lat w kl. I-III SP w trzynastu oddziałach. W kl. IV-VI SP 
odpowiednio w 16, 18 i 17 grupach ćwiczeniowych oraz w kl. I-III Gimnazjum 
odpowiednio w 17, 17 i 18 grupach ćwiczeniowych.  
Liczebność oddziałów i grup nie przekraczała 26 osób, zgodnie z § 6 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych3 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.”). 
Zajęcia wychowania fizycznego realizowano jako zajęcia klasowo-lekcyjne 
w wymiarze 4 godzin tygodniowo na  II i III etapie edukacji4.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-15, 287)  

W zakresie organizacji zajęć wychowania fizycznego nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w formach do wyboru przez uczniów  

W Zespole Szkół (w kl. IV-VI SP i w kl. I-III Gimnazjum) w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012 nie skorzystano z możliwości wynikających z § 1 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego5, 
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.  

(dowód: akta kontroli str. 16)  

W zakresie organizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru 
przez uczniów nie stwierdzono nieprawidłowości. 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych  

Liczba uczniów uczestniczących w nadobowiązkowych sportowych zajęciach 
pozalekcyjnych wynosiła w latach 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 14 (uczniowie 
Gimnazjum), 23 (7 uczniów SP i 16 uczniów Gimnazjum) i 17 osób (uczniowie SP), 
co stanowiło odpowiednio: 5,6% uczniów Gimnazjum, 6,3% Zespołu Szkół (3,27% 
uczniów SP i 7,66% uczniów Gimnazjum) i 8,76% uczniów Gimnazjum. 
W obowiązkowych zajęciach pływania uczestniczyło w badanych latach 
odpowiednio 233, 205 i 188 uczniów klas IV-VI SP, co stanowiło odpowiednio: 
94,72%, 95,79% i 96,90% uczniów II poziomu edukacji. 
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że zajęć z wychowania fizycznego na basenie dla 
I i III etapu edukacyjnego nie prowadzono, ponieważ o zajęciach na basenie 
decyduje Urząd Miasta Gdyni, który zadecydował o przyznaniu godzin na zajęcia 
(w ramach lekcji wychowania fizycznego) tylko na II etapie edukacji.  

                                                      
3 Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm. – rozp. uchylone z dniem 1.09.2012 r. 
4 I etap edukacyjny, obejmuje klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna; II etap edukacyjny, obejmuje klasy 
IV-VI szkoły podstawowej; III etap edukacyjny realizowany jest w gimnazjum; IV etap edukacyjny realizowany jest w szkole 
ponadgimnazjalnej. 
5 Dz. U. Nr 175, poz. 1042., (do  dnia  31 sierpnia 2011 r.  - § 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).  
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Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia prowadzone przez nauczycieli 
wychowania fizycznego wynikające z realizacji art. 42 ust. 2 pkt.2 lit a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela6 w badanych latach wyniosła: 

1) dla I etapu edukacji: 13 osób (z 267 uczniów) dla I etapu edukacji – w roku 
2010/2011, co stanowiło 4,9%, (gimnastyka korekcyjna 4 godz. tygodniowo), 

2) dla II etapu edukacji: 

a) w roku 2009/2010 - 82 osoby z 246, co stanowiło 33,33% (piłka nożna 
3 godz. tygodniowo, minikoszykówka 4 godz., unihokej 1 godz., zajęcia 
turystyczno - rekreacyjne 1 godz.) 

b) w roku 2010/2011 – 54 osoby z 214, co stanowiło 25,23% (piłka nożna 
6 godz., tenis stołowy 1 godz., zajęcia taneczne 2 godz.) 

c) w roku szkolnym 2011/2012 – 62 osoby z 194, co stanowiło 31,96% (piłka 
nożna 8 godz., unihokej 1 godz., taniec i ćwiczenia taneczno-ruchowe 
1 godz.) 

3) dla III etapu edukacji: 

a) w roku 2009/2010 - 39 osób z 250, co stanowiło 15,6% (piłka siatkowa 
1 godz., tenis stołowy 1 godz., zajęcia ogólnorozwojowe 1 godz.), 

b) w roku 2011/2012 – 43 osób z 209, co stanowiło 20,57% (piłka siatkowa 
1 godz., tenis stołowy 1 godz., taniec 1 godz., zajęcia ogólnorozwojowe 
2 godz.), 

c) w roku szkolnym 2011/2012 – 47 osoby z 213, co stanowiło 22,07% (piłka 
siatkowa 2 godz., unihokej 1 godz., zajęcia taneczne z elementami aerobiku 
2 godz., zajęcia ogólnorozwojowe 2 godz.). 

(dowód: akta kontroli str. 185-186, 586) 

Zgodnie z § 10 ust. 1 i § 11a ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia 
dokumentacji przebiegu nauczania7 nauczyciele prowadzili dzienniki realizowanych 
w szkole zajęć pozalekcyjnych i dzienniki realizowanych w szkole zajęć i czynności, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.  

W zakresie organizacji nadobowiązkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

Zgodnie z danymi przekazanymi przez pielęgniarkę szkolną wśród uczniów Zespołu 
Szkół w kolejnych kontrolowanych latach szkolnych rozpoznano odpowiednio: 145, 
145 i 152 przypadki dysfunkcji, z czego odpowiednio: 

 skolioza: 6, 6 i 5 przypadków, 

 nadwaga – 1 przypadek w roku szkolnym 2011/2012, 

 otyłość – 1 przypadek w roku szkolnym 2009/2010, 

 płaskostopie: 76, 86 i 78 przypadków, 

 inne (asymetria łopatek, barków, koślawość kolan, szewska klatka piersiowa, 
odstające łopatki) 62, 52 i 68 przypadków. 

Liczba uczniów objętych gimnastyką korekcyjną na I etapie edukacji wyniosła 
w badanych lat szkolnych 104, 109 i 101, co stanowiło odpowiednio: 71,7%, 75,1% 

                                                      
6 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
7 Rozporządzenie 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 dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.).  

Opis stanu 
faktycznego 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.502502:part=a42u2p2&full=1
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i 66,4% ogółu uczniów, u których stwierdzono ww. dysfunkcje (u niektórych dzieci 
wykryto więcej niż jedną dysfunkcję). 
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w latach 2009/2010 – 2011/2012 zajęciami 

gimnastyki korekcyjnej objęto wszystkich uczniów klas I – III, u których stwierdzono 

dysfunkcję. Szkoła dysponuje tylko częścią danych o dysfunkcjach dzieci w latach 

2009/2010 – 2011/2012. Uczniowie, którzy zakończyli naukę w naszej szkole 

(SP jak i Gimnazjum) zabrali ze sobą dokumentację medyczną (karty zdrowia). 

(dowód: akta kontroli str. 584-585)  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywały 
się w ramach zajęć pozalekcyjnych, tygodniowy wymiar godzin i liczba grup 
wynosiła odpowiednio: 19 godzin -16 grup ćwiczeniowych, 20 godzin – 16 grup 
ćwiczeniowych i 20 godzin – 17 grup ćwiczeniowych.  

Zajęcia korekcyjne prowadziła nauczycielka wychowania fizycznego legitymująca 
się tytułem magistra wychowania fizycznego, posiadająca uprawnienia 
pedagogiczne i uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych8 z dziećmi 
z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością. Zespół Szkół zapewnił salę 
gimnastyczną z odpowiednim wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki 
korekcyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 329-338)  

W zakresie organizacji zajęć korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy 
i zagrożonych nadwagą lub otyłością nie stwierdzono nieprawidłowości.  

1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego.  

Według szkolnego zestawu programów nauczania Zespołu Szkół na 
poszczególnych etapach edukacji dopuszczono do użytku następujące programy 
nauczania wychowania fizycznego9:  

1) Szkoła podstawowa (kl. I-III): programy nauczania wprowadzane od roku 
szkolnego 2009/2010: 
a) w kl. I-III w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 I. Brzózka, K. Harmak, 

K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went „Razem w szkole” – Program Edukacji 
Wczesnoszkolnej kl. I-III, WSiP Warszawa 2009 r. (SP I - III/1a/2009),  

b) w kl. I w roku szkolnym 2010/2011 i kl. II w roku szkolnym 2011/2012 
A. Juszkiewicz „Od A do Z”. Edukacja z pasją (SPI-III/1b/2010); 

2) Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): programy nauczania wprowadzane od roku 
szkolnego 2009/2010: A. R. Autorski program wychowania fizycznego (SPIV-
VI/16/2009) oraz J.W., L.R. Autorski program nauczania pływania, (SPIV-
VI/16pł/2009); 

3) Szkoła podstawowa - programy wdrażane w kl. IV od roku szkolnego 
2012/2013: 
a)  J.K. Autorski program nauczania wychowania fizycznego w szkole 

podstawowej kl. IV – VI (SP IV – VI/16/2012); 
4) Gimnazjum: programy nauczania wprowadzane od roku szkolnego 2009/2010: 

a) w kl. I-III w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 oraz w roku szkolnym 
2012/2013 K.N., L.R. Program własny wychowania fizycznego w gimnazjum 
(Gim I/16/2009),  

                                                      
8 Zaświadczenie wydane przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – uprawnienia uzyskane na podstawie 
zaliczenia przedmiotu „Nauka o postawie ciała i rehabilitacji” w wymiarze 33 godzin. 
9 W kontrolowanym przez NIK okresie dotyczyło to cyklu kształcenia w latach szkolnych: 2009/2010-2011/2012 (zakończony) 
oraz 2010/2011-2012/2013 i 2011/2012-2013/2014 (cykle w trakcie realizacji). 

Opis stanu 
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b) w klasach II w roku szkolnym 2009/2010 i w kl. III w roku szkolnym 
2010/2011 kontynuowano Program wychowania fizycznego, M. Śmiglewska 
,Wydawnictwo Korepetytor Płock 1999 r. (DKW-4014-290/99, Gim II – 
III/16/2009),  

Powyższe programy nauczania wychowania fizycznego spełniały wymagania 
§ 4 ust. 1 i 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 
podręczników10  

W dopuszczonych do realizacji programach nauczania dla kl. I SP i kl. I Gimnazjum, 
dopuszczonych w roku szkolnym 2009/2010 i dla kl. IV SP od roku szkolnego 
2012/2013 zawarto wymagania szczegółowe dotyczące podstawy programowej 
2008 r. (obecnie podstawa programowa z 2012 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 17-19, 26-27, 33-112, 118-119, 201-284)  

Zespół Szkół spełniał wymagania w zakresie infrastruktury sportowej umożliwiające 
realizację dopuszczonych programów nauczania, dysponował niezbędnym 
wyposażeniem sportowym i ścianką wspinaczkową, korzystał (na II etapie edukacji) 
z basenu pływackiego przy Gimnazjum Nr 3 w Gdyni na podstawie decyzji Urzędu 
Miasta Gdynia. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 nie zasięgano opinii nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego, konsultanta lub doradcy metodycznego zespołu 
przedmiotowego w stosunku do autorskich programów nauczania wychowania 
fizycznego wdrażanych w Zespole Szkół.  

(dowód: akta kontroli str. 364, 368-369, 378-385)  

1) W Zespole Szkół nie udokumentowano przeprowadzonej diagnozy 
indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów danych oddziałów, 
przeprowadzonej w szkołach publicznych we współpracy z pielęgniarką szkolną 
w których były realizowane ww. programy nauczania. Niezbędność 
przeprowadzenia powyższej diagnozy wynika z § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c 
rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów nauczania z dnia 
8 czerwca 2009 r. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że dopuszczenie programu nauczania było 
poprzedzone diagnozą indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów dokonaną 
przez autorów, we współpracy z pielęgniarką szkolną. W wyniku tych konsultacji 
(diagnozy) w programie nauczania zawarto treści odpowiadające wymogom 
podstawy programowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów, 
mimo, że nie wynika to bezpośrednio z treści zawartych w programie nauczania. 
W codziennej pracy nauczyciele dostosowują treści i wymogi programowe do 
indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Dokumentacji z tych konsultacji nie 
prowadzono w formie pisemnej. 

(dowód: akta kontroli str. 478, 584-586)  

2) Zespół Szkół nie posiadał wniosków nauczycieli o dopuszczenie programów 
nauczania do użytku szkolnego (w cyku kształcenia 2009/2010-2011/2012). 
Wzór takich wniosków został określony w obowiązującej w Zespole Szkół 
Procedurze wyboru i dopuszczenia do użytku szkolnego programu nauczania 
w Zespole Szkół Nr 9 (nie określono czy wnioski te winny być archiwizowane).  

                                                      
10 Dz. U. Nr 89, poz. 730 – rozp. uchylone z dniem 18.07.2012 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Dyrektor wyjaśnił, że przewodniczący zespołu samokształceniowego wraz 
z pozostałymi nauczycielami wychowania fizycznego złożyli wniosek 
o dopuszczenie programów nauczania do użytku szkolnego, nadano numery 
programów i dopuszczono je do użytku szkolnego. Po zakończeniu roku szkolnego 
2009/2010 ww. wnioski uległy zniszczeniu – szkoła nie prowadzi tego typu 
dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 28-32, 353, 478)  

1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego (w zakresie wychowania 
fizycznego)  

W SP i w Gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 
w  grupach ćwiczeniowych odpowiednio: A i B oraz B i E udokumentowano 
w dziennikach lekcyjnych realizację zajęć wychowania fizycznego.  

W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w salach 
gimnastycznych, na boiskach szkolnych i w terenie. Na podstawie zapisów 
w dziennikach lekcyjnych nie można określić w jakim wymiarze zajęcia wychowania 
fizycznego odbywały się w ww. warunkach. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w zakończonym cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/2012 w odniesieniu do żadnego z oddziałów na pierwszym i trzecim etapie 
edukacji nie jest w stanie ustalić, w jakim wymiarze (ani liczbowym ani 
procentowym) zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na sali gimnastycznej, 
boisku szkolnym czy w terenie, gdyż wpisy tematów w dziennikach nie pozwalają na 
takie ustalenia.  

(dowód: akta kontroli str. 142-170, 367)  

Zajęcia wychowania fizycznego w badanych oddziałach zrealizowano w cyklu 
kształcenia 2009/2010-2011/2012 w wymiarze: w SP 305 i 301 godzin 
i w Gimnazjum 399 i 388 godzin, spełniając normę (odpowiednio: co najmniej 290 
i 385 godzin) określoną w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania z 2002 r. 

W dziennikach lekcyjnych badanych oddziałów odnotowano w latach szkolnych 
2009/2011-2011/2012 tematy zajęć związane z realizacją wymagań podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. (w tym edukacji zdrowotnej).  

Zajęcia edukacji zdrowotnej były wspierane poprzez realizację treści zdrowotnych 
w ramach zajęć z chemii, historii, biologii i edukacji dla bezpieczeństwa.  

(dowód: akta kontroli str. 142-170, 176-182)  

W Zespole Szkół realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne: 

 „Trzymaj formę” - promujący zdrowy tryb życia poprzez prawidłową dietę 
i aktywność fizyczną; „Znajdź właściwe rozwiązanie” - program profilaktyki 
nikotynowej (programy te oferował  SANEPiD);  

 „Kim jesteś” - dotyczący używania substancji psychoaktywnych i ich wpływu na 
zdrowie człowieka (sfinansowany ze środków gminnych);  

 „Bez ryzyka” - program profilaktyki HIV/AIDS (zalecany przez MEN). 

 (dowód: akta kontroli str. 352) 

1) W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w badanych oddziałach Gimnazjum 
treści kształcenia z zakresu edukacji zdrowotnej były realizowane w ramach 
lekcji wychowania fizycznego przeznaczonych na zajęcia ruchowe. Podanie 
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wymiaru godzin było niemożliwe ze względu na nieuwzględnianie w dzienniku 
lekcyjnym tematów z zakresu edukacji zdrowotnej.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że powyższy sposób realizacji 
w Gimnazjum wymagań edukacji zdrowotnej, w tym bloku tematycznego 
Edukacja zdrowotna był niezgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej zawartymi w publikacji Podstawa programowa z komentarzami11, 
gdzie określono na poziomie gimnazjum optymalny czas na realizację 
powyższego bloku w wymiarze co najmniej 30 godzin, przy wymogu 
prowadzenia zajęć w grupach koedukacyjnych w salach lekcyjnych, a nie w sali 
gimnastycznej lub w terenie.  

Ponadto zgodnie z ww. publikacją za nieprawidłowe uznano rozłożenie zajęć 
w czasie dłuższym niż jeden semestr, z długimi odstępami pomiędzy kolejnymi 
zajęciami oraz realizację zagadnień wymienionych w ww. bloku wyłącznie 
w czasie części lekcji przeznaczonych na zajęcia ruchowe.  

Dyrektor wyjaśnił, że w Zespole Szkół zajęcia odbywały się w cyklu 3 letnim, 
w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych i w terenie 
podczas wycieczek szkolnych. Liczba godzin została znacznie przekroczona.  

2) W zakresie wdrażania Zaleconych warunków i sposobu realizacji podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w zakresie edukacji zdrowotnej 
ustalono, że Zespół Szkół nie udokumentował: 

 przeprowadzonej przez nauczycieli we współpracy z pielęgniarką szkolną 
diagnozy potrzeb uczniów, 

 skoordynowania działań z zakresu edukacji zdrowotnej przez nauczycieli we 
współpracy z pielęgniarką szkolną,  

 uczestnictwa uczniów w planowaniu i ewaluacji zajęć edukacji zdrowotnej, 

 współpracy nauczycieli wychowania fizycznego z rodzicami w planowaniu, 
realizacji zajęć edukacji zdrowotnej. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że diagnoza potrzeb uczniów została 
przeprowadzona na podstawie badań bilansowych i przesiewowych uczniów, 
rozmów nauczycieli wychowania fizycznego z rodzicami i potrzeb zgłaszanych 
przez uczniów. W wyniku tej diagnozy stwierdzono brak umiejętności dbania 
o własne zdrowie i zdrowie innych, brak umiejętności planowania rozkładu dnia, 
nieprzestrzeganie zasad racjonalnego żywienia. W szkole funkcjonowały zasady 
koordynacji i współdziałania nauczycieli przedmiotów z pielęgniarką szkolną, 
a koordynatorami są nauczyciele wychowania fizycznego. Zasady realizowane 
były poprzez: stałą współpracę nauczycieli wychowania fizycznego z pielęgniarką 
szkolną, konsultacje z wychowawcami klas, poradnictwo edukacyjne dla 
rodziców na temat informowania wychowawców klas o chorobie 
i niepełnosprawności dziecka, analizę i respektowanie zaleceń zawartych 
w dokumentacji medycznej i opiniach, orzeczeniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innych dokumentach dostarczonych do szkoły przez rodziców, 
zapraszanie pielęgniarki do planowania, realizacji i ewaluacji szkolnego 
programu profilaktyki, informowanie o akcjach, konkursach i innych formach 
działań na temat zdrowia. Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego 
z rodzicami w planowaniu i realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej odbywała się 
w sposób ciągły poprzez uczestnictwo rodziców w zebraniach otwartych (2 razy 
w roku) i konsultacjach z nauczycielami (1 raz w tygodniu).  

                                                      
11 Tom 8. Wychowanie fizyczne dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (MEN 2009 r., str. 62-63), 
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W czasie tych spotkań rodzice mogli zgłaszać swoje wnioski nauczycielom 
wychowania fizycznego (nie było wniosków pisemnych) dotyczących edukacji 
zdrowotnej.  

(dowód: akta kontroli str. 142-170, 175, 351-353) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację kształcenia w zakresie 
wychowania fizycznego i uprawiania sportu szkolnego. Uwagi NIK dotyczące 
kontrolowanej działalności a związane z dopuszczeniem programów nauczania oraz 
nieudokumentowaniem przez Zespół Szkół wypełnienia zalecanych warunków 
realizacji bloku tematycznego „Edukacja zdrowotna” w powyższym zakresie nie 
miały wpływu na obniżenie oceny.  

2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego.  

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

W Zespole Szkół obowiązywały Wewnątrzszkolny System Oceniania (dalej: „WSO”) 
zawarty w rozdziale VIII Statutu12 oraz Kryteria Oceny Wychowania Fizycznego 
Zespołu Szkół Nr 9 w Gdyni (dalej: „PSO”). 
W PSO:  

 sformułowano wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego z zakresu zajęć 
ruchowych (dyscyplin sportowych), 

 określono sposoby rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności (poprzez systematycznie 
prowadzone w cyklu kształcenia testy sprawności fizycznej), 

 ustanowiono sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych, uwzględniając m.in. 
wysiłek ucznia włożony w realizację wymagań przedmiotowych oraz postępy 
w zakresie sprawności fizycznej, 

 uwzględniono kwestie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, m.in. dla uczniów 
z ograniczeniami ruchowymi obniżono wymagania dla oceny ze sprawności 
fizycznej o jeden stopień. 

W PSO zawarto ogólne kryteria na poszczególne oceny szkolne, i tak uczeń 
otrzymywał ocenę „celujący” gdy następowała poprawa wszystkich 4 prób13, 
a ocenę „dopuszczający” gdy następowało obniżenie wyników 3 prób.  
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego w ocenie opisowej na zakończenie cyklu 
kształcenia uwzględniali osiągnięcia uczniów z wychowania fizycznego. Nauczyciele 
wychowania fizycznego nie ustalili efektów wdrażania podstawy programowej 
z 2008 r. na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum, wykorzystując w tym celu 
wymagania szczegółowe określone w tej podstawie.  

(dowód: akta kontroli str. 286, 294-303, 307-328)  

Badaniu poddano dokumentację przebiegu nauczania dziewięciu uczniów (czterech 
uczniów SP i pięciu uczniów Gimnazjum) ze stwierdzonymi deficytami, jak: wady 
postawy, nadwaga, niedowaga. W ośmiu przypadkach (tj. 88,9%) uczniowie 

                                                      
12 tekst jednolity-  z dnia 21.06.2011 r. 

13 Elementami składowymi oceny ze sprawności fizycznej była średnia ocen z testów (prób) sprawdzających: lekkoatletyka 
(wytrzymałość, siła, szybkość, moc); gry zespołowe (piłka siatkowa, piłka nożna chłopców, piłka koszykowa, piłka ręczna; 
gimnastyka (ćwiczenia i układy ćwiczeń); gimnastyka artystyczna dziewcząt (ćwiczenia i układy ćwiczeń) 
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osiągnęli oceny śródroczne i roczne: „celujący”, w jednym przypadku uczeń osiągnął 
obie oceny „bardzo dobry”.  

(dowód: akta kontroli str. 339-347)  

W zakresie zgodności WSO z obowiązującymi przepisami prawa stwierdzono, że 
w Statutach SP i Gimnazjum nie określono sposobu uzasadniania oceny ustalonej 
przez nauczyciela. Powyższy obowiązek wynika z treści § 5 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie oceniania, który stanowi, że na wniosek ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w 
statucie szkoły. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że nauczyciel w formie ustnej uzasadnia oceny 
powołując się przy tym na zapisy w Statucie i PSO, precyzując szczegółowe kryteria 
oceniania formy aktywności ucznia oraz zakres wymagań na poszczególne stopnie. 
Nauczyciel informuje m.in. o aktywności ucznia na zajęciach (która obejmuje m.in. 
przygotowanie do zajęć, wykonywanie poleceń, aktywne działanie, 
współzawodnictwo zgodnie z zasadami), wynikach sprawdzianów umiejętności, 
doskonaleniu sprawności, zaangażowaniu i postawie na lekcji, uczestnictwie 
w zajęciach sportowych.  

NIK zwraca uwagę, że Dyrektor Zespołu Szkół w wyjaśnieniach nie odniósł się do 
braku określenia w Statutach Zespołu Szkół sposobu uzasadnienia ustalonych przez 
nauczycieli ocen. 

(dowód: akta kontroli str. 299, 351)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów 
z przedmiotu wychowanie fizyczne. 

3. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach 
wychowania fizycznego i we współzawodnictwie 
sportowym 
3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 frekwencja uczniów na zajęciach 
wychowania fizycznego w porównaniu do frekwencji ogółem w szkole przedstawiała 
się następująco: w kl. IV-VI SP: 86,24%, 89,26% i 85,08%; w kl. I-III Gimnazjum: 
79,83%, 77,74% i 76,72%. Z kolei frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w Zespole Szkół w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 dla 
poszczególnych etapów edukacji wyniosła: w kl. IV-VI SP: 87,70%, 92,30% 
i 87,64%; w - kl. I-III Gimnazjum: 83,66%, 86,94% i 78,36%. 

 (dowód: akta kontroli str. 183)  

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów w lekcjach wychowania 
fizycznego w wybranym tygodniu zajęć (od 22 do 26 października 2012 r.) wykazało: 

 obecność na zajęciach wychowania fizycznego na poziomie 84,20% (z czego 
87,64% w SP (II etap) i 81,16% w Gimnazjum).  

 relację uczniów:  

 niećwiczących (w tym nieobecnych) do liczby uczniów zapisanych 
ogółem wyniosła 27,74% (z czego w SP 19,86%, w Gimnazjum 34,73%),  

 obecnych niećwiczących do liczby zapisanych i obecnych wyniosła 
odpowiednio: 11,95% (z czego 7,50% w SP i 15,89 w Gimnazjum) 
i 14,19% (z czego 8,56% w SP i 19,58% w Gimnazjum). 
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Przyczynami niećwiczenia obecnych na zajęciach uczniów było: 

 udzielenie przez Dyrektora Zespołu Szkół zwolnień z zajęć wychowania 
fizycznego: w 26 przypadkach tj. 2,02% (z czego 6 tj. 0,95% w SP i 20 tj. 3,03% 
w Gimnazjum) 

 bieżące zwolnienia lekarskie: 18 przypadków tj. 1,40% (z czego 4 tj. 0,63% 
w SP i 14 tj. 2,12 % w Gimnazjum) 

 zwolnienia rodziców: 80 przypadków tj. 6,2% (z czego 35 tj. 5,55% w SP i 45 
tj. 6,83% w Gimnazjum), 

o brak stroju: 45 tj. 3,49% (z czego 8 tj. 1,27% w SP i 37 tj. 5,61% 
w Gimnazjum), 

o niedyspozycja: 14 tj. 1,09% (z czego 1 tj. 0,16% w SP i 13 tj. 1,97 
w Gimnazjum). 

 (dowód: akta kontroli str. 285, 395-396)  

W zakresie udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

Dyrektor Zespołu Szkół udzielił w latach objętych kontrolą łącznie 39 uczniom 
zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, z czego 11 (28,2% ogółu udzielonych 
zwolnień) w SP i 28 (71,8%) w Gimnazjum. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 liczba zwolnień z zajęć wychowania 
fizycznego wyniosła odpowiednio: 14 (6 w SP i 8 w Gimnazjum); 10 (4 w SP 
i 6 w Gimnazjum) i 15 (1 w SP i 14 w Gimnazjum). 

Zwolnienia udzielane były na podstawie podań złożonych przez rodziców/opiekunów 
uczniów do dyrektora Zespołu Szkół, do których dołączono zaświadczenia lekarskie 
określające czas zwolnienia uczniów z zajęć. Zgodnie z § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie oceniania w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
wpisywano „zwolniony/zwolniona” jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć 
wychowania fizycznego uniemożliwiał wystawienie oceny klasyfikacyjnej. 

Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego jeśli były to pierwsze lub 
ostatnie godziny lekcyjne przebywali w domu – na podstawie zwolnień rodziców 
natomiast gdy w-f przypadał między lekcjami przebywali na zajęciach. 

(dowód: akta kontroli str. 183, 187-200)  

W zakresie wydawania przez dyrektora decyzji w sprawie zwolnienia uczniów 
z zajęć wychowania fizycznego nie stwierdzono nieprawidłowości. 

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym. 

W kontrolowanym okresie coroczne mistrzostwa szkoły organizowano w biegach 
przełajowych, pływaniu oraz tzw. „wyścig rzędów” – organizowane na każdym 
poziomie kl. I-III SP. 

W pozaszkolnych zawodach sportowych w latach 2009/2010 – 2011/2012 corocznie 
uczestniczyło: 

 Klasy I-III SP – Mistrzostwa Gdyni w dwa ognie usportowione 20 osób na 
odpowiednio: 291, 289 i 275 uczniów klas I-III (tj. 6,9%, 6,9 % i 7,3% ogółu 
uczniów klas I-III) 

 Kl. IV-VI SP - 70 osób na odpowiednio: 321, 289 i 275 uczniów (tj. 21,8%, 
24,2% i 25,5 % ogółu uczniów klas IV-VI), 
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 Kl. I-III Gimnazjum - 70 osób na odpowiednio: 381, 330 i 333 uczniów (tj. 18,4%, 
21,2% i 21,0% ogółu uczniów klas I-III). 

Największymi sukcesami sportowymi uczniów Zespołu Szkół było:  

1) W Gimnazjum: 

 2009/2010 Mistrzostwa Gdyni: sztafetowe biegi przełajowe (I miejsce 
dziewczęta, I miejsce chłopcy), tenis stołowy (V miejsce dziewczęta, V miejsce 
chłopcy), siłowanie na rękę (I miejsce szkół gimnazjalnych), 

 2010/2011 Mistrzostwa Gdyni: sztafetowe biegi przełajowe (II miejsce 
dziewczęta i II miejsce chłopcy), wyciskanie sztangi (I miejsce drużynowe, 
I miejsce indywidualnie), piłka siatkowa (IV miejsce dziewczęta), 

 2011/2012 Mistrzostwa Gdyni: sztafetowe biegi przełajowe (II miejsce 
dziewczęta), unihokej (III miejsce dziewczęta, V miejsce chłopcy), siłowanie na 
rękę (I miejsce szkół gimnazjalnych, I miejsce indywidualnie), II miejsce 
w ogólnopolskiej olimpiadzie dzieci i młodzieży w rugby. 

2) W SP: 

 2009/2010 Mistrzostwa Gdyni: 6 miejsce w dwa ognie usportowione (chłopcy), 
biegi przełajowe (I miejsce dziewczęta, III miejsce chłopcy), unihokej (I miejsce 
dziewczęta, IV miejsce chłopcy), pływanie (II miejsce indywidualnie), 

 2010/2011 Mistrzostwa Gdyni: 3 miejsce w dwa ognie usportowione, biegi 
przełajowe (III miejsce dziewczęta), minisiatkówka (III miejsce chłopcy), piłka 
koszykowa (V miejsce dziewczęta), 

 2011/2012 Mistrzostwa Gdyni: I miejsce w dwa ognie usportowione (chłopcy), 
biegi przełajowe (III miejsce dziewczęta), tenis stołowy (V miejsce dziewczęta), 
minikoszykówka (II miejsce dziewczęta, V miejsce chłopcy), czwórbój 
lekkoatletyczny (II miejsce dziewczęta, IV miejsce chłopcy). 

Dyrektor wyjaśnił, że szkoła ściśle współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym 
Gdynia (bez formalnej umowy). Szkoła posiada klasy sportowe o profilu piłki nożnej 
chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, rugby chłopców (gimnazjum). Uczniowie tych klas 
są reprezentantami UKS Cisowa w ligowych rozgrywkach wojewódzkich 
i ogólnopolskich. UKS Cisowa kupuje również sprzęt sportowy, który jest 
wykorzystywany przez uczniów szkoły. Uczniowie szkoły po zakończeniu okresu 
treningu w UKS Cisowa przechodzą do innych klubów np. ARKA Gdynia – 
I ligowego klubu piłki nożnej, w którym gra dwóch uczniów naszej szkoły. W piłce 
ręcznej w drużynie juniorek młodszych Łączpolu VISTAL Gdynia występują 
uczennice Zespołu Szkół, a uczniowie klas sportowych rugby są zawodnikami 
gdyńskiego klubu RC ARKA Gdynia. 

(dowód: akta kontroli str. 355-363)  

W zakresie udziału uczniów we współzawodnictwie sportowym nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie aktywny udział uczniów w zajęciach 
wychowania fizycznego oraz ich uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. 
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4. Warunki bezpieczeństwa na zajęciach wychowania 
fizycznego. 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do 
szkoły.  
W okresie objętym kontrolą NIK, Dyrektor Zespołu Szkół raz w roku dokonywał 
przeglądu obiektów należących do szkoły, pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kopie protokołów 
przekazywano organowi prowadzącemu. 
W salach gimnastycznych Zespołu Szkół znajdował się „Regulamin korzystania 
z sali gimnastycznej”.  
Na ściance wspinaczkowej zainstalowano tablicę informacyjną określającą zasady 
bezpiecznego korzystania ze ścianki. 
Nauczyciele wychowania fizycznego na początku każdego roku szkolnego 
zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach14 (dalej: „rozporządzenie w sprawie BHP”), 
odnotowując tę czynność w dziennikach lekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 364, 383-386)  

Na boiskach szkolnych oraz na placu przeznaczonym do gier i zabaw nie 
umieszczono tablic informacyjnych, określających zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego czym naruszono § 31 ust. 1 pkt 6 
rozporządzenia w sprawie BHP.  
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że takie tablice nie były dołączane do zakupionego 
sprzętu, brak jest takich tablic w punktach sprzedaży BHP oraz istniały trudności 
z umieszczeniem takich tablic na urządzeniach. 

 (dowód: akta kontroli str. 350, 353)  

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej.  

W pomieszczeniu przylegającym do sali gimnastycznej znajdowały się 2 apteczki (w tym 
jedna przenośna) wyposażone w środki służące do udzielania pierwszej pomocy, 
a także instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy, zgodnie z § 20 rozporządzenia 
w sprawie BHP 

Dwóch (spośród 15, tj. 13,3%) nauczycieli nauczania zintegrowanego i ośmiu 
(spośród 13, tj. 61,5%) nauczycieli wychowani fizycznego zostało przeszkolonych 
z zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie 
BHP. 

Uczniowie Zespołu Szkół mieli możliwość korzystania z opieki pielęgniarskiej 
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.30-13.30, a we wtorki i w czwartki 
w godzinach 11.00-17.00, na mocy zawartej umowy użyczenia pomiędzy Zespołem 
Szkół a Vita-Med. Centrum Opieki Medycznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

(dowód: akta kontroli str. 370, , 485-486)  

Trzynastu z 15 nauczycieli nauczania zintegrowanego (tj. 86,7%) i 5 nauczycieli 
wychowania fizycznego (tj. 38,5%) nie posiadało przeszkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy, co było niezgodne z § 21 rozporządzenia w sprawie BHP. 

                                                      
14 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69. 
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Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że nauczyciele nie posiadają przeszkolenia 
z udzielania pierwszej pomocy gdyż w czasie szkolenia nie byli obecni w pracy lub 
nie byli zatrudnieni w Szkole. Wszyscy nauczyciele nauczania zintegrowanego 
i nauczania wychowania fizycznego nie posiadający przeszkolenia w udzielaniu 
pierwszej pomocy przejdą ww. szkolenie w II semestrze roku szkolnego 2012/2013. 

(dowód: akta kontroli str. 478)  

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego. 

Według Systemu Informacji Oświatowej (dalej: „SIO”) i Rejestru wypadków w latach 
szkolnych 2005/06-2011/12, w Zespole Szkół doszło do 12 wypadków w trakcie 
zajęć wychowania fizycznego, z czego: trzy wydarzyły się w roku szkolnym 
2008/2009, 5 w 2009/2010, jeden w 2010/2011 i trzy w 2011/2012. Wszystkie  
ww. wypadki spowodowane były nieuwagą na lekcjach wychowania fizycznego. 

Zgodnie z § 43 rozporządzenia w sprawie BHP Dyrektor Zespołu Szkół każdorazowo 
powoływał zespół powypadkowy (w skład którego wchodził pracownik służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy), który sporządzał protokół wg wzoru określonego 
w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.  

Dyrektor Zespołu Szkół prowadził rejestr wypadków (zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BHP). O zdarzeniach na lekcjach 
wychowania fizycznego niezwłocznie powiadomiono rodziców (opiekunów) 
poszkodowanego oraz organ prowadzący Zespół Szkół. O zaistniałym wypadku była 
powiadamiana ustnie Rada Rodziców na cotygodniowych spotkaniach. Wszystkie 
wypadki zostały ujęte w szkolnej bazie SIO. 

(dowód: akta kontroli str. 386-476)  

W Zespole Szkół w trzech15 z 12 przypadków (tj. 25%) na protokołach 
powypadkowych brak było potwierdzenia zaznajomienia rodziców (opiekunów 
ucznia) z ich treścią. Zgodnie z § 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP z treścią 
protokołu powypadkowego zaznajamia się m.in. rodziców ucznia, przy czym 
czynność ta wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. Zgodnie ze wzorem 
protokołu powypadkowego określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia  
w sprawie BHP, zaznajomienie się rodzica (opiekuna) z protokołem powypadkowym 
dokumentowane jest złożeniem przez niego podpisu potwierdzającego powyższą 
czynność (pkt. 13 wzoru protokołu). 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że rodzice zostali zapoznani z treścią protokołów, 
mieli przyjść w terminie późniejszym podpisać je i odebrać, jednak tego nie uczynili. 

(dowód: akta kontroli str. 390-391, 395-395, 401-401, 478) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 
wychowania fizycznego.  

  

                                                      
15 dotyczy protokołów powypadkowych uczniów: nr 5/2009 z 29.04.2009 r., nr 6/2009 z 25.05.2009 r. i nr 7/2009 
z 10.06.2009 r. 
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5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego oraz nadzór 
pedagogiczny w zakresie wychowania fizycznego.  

5.1. Stan zatrudnienia w szkole i kwalifikacje nauczycieli 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego.  
W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30 września 2012 r.) w Zespole Szkół 
zatrudnionych było 15 nauczycieli nauczania zintegrowanego (osiem osób 
posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego i siedem nauczyciela mianowanego) 
oraz sześciu nauczycieli wychowania fizycznego (dwóch nauczycieli 
dyplomowanych, dwóch mianowanych i dwóch nauczycieli kontraktowych). 
Ww. nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej 
i gimnazjum, legitymując się ukończeniem studiów wyższych i przygotowaniem 
pedagogicznym zgodnym z wymogami § 3 i 4 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 nauczycieli16.  
Nauczyciele nauczania zintegrowanego nie posiadali dodatkowych kwalifikacji do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 
Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali następujące dodatkowe kwalifikacje: 
trenera piłki nożnej I klasy (3 osoby), trenera piłki nożnej II klasy (4 osoby), trenera 
II klasy piłka siatkowa (1 osoba), trenera II klasy w koszykówce (1 osoba), 
instruktora koszykówki (2 osoby), instruktora sportu w piłce nożnej, w żeglarstwie, 
sternika motorowodnego i żeglarza jachtowego (1 osoba) 

(dowód: akta kontroli str. 479-483)  

W zakresie stanu zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania 
zintegrowanego nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego (w zakresie wychowania fizycznego). 

Pięciu spośród 15 nauczycieli nauczania zintegrowanego w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012 uczestniczyło w łącznie 18 formach doskonalenia 
zawodowego.  
W ww. latach szkolnych wszyscy (sześciu) nauczyciele wychowania fizycznego 
uczestniczyło w łącznie 28 przedmiotowych formach doskonalenia zawodowego. 

W badanym okresie żaden z nauczycieli wychowania fizycznego nie uczestniczył 
w formach doskonalenia zawodowego niezbędnych do wdrażania podstawy 
programowej przedmiotu z 2008 r., jak na przykład: diagnozowanie możliwości 
i potrzeb uczniów; stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniami na zajęciach 
wychowania fizycznego; konstruowanie, modyfikacja i ewaluacja programu 
nauczania; realizacja i ewaluacja z zakresu edukacji zdrowotnej; ocenianie 
osiągnięć szkolnych uczniów; organizacja i realizacja form zajęć wychowania 
fizycznego do wyboru przez uczniów.  

 (dowód: akta kontroli str. 480-483)  

NIK zauważa, że do doskonalenia zawodowego zobowiązuje nauczycieli art. 12 
ust. 3 i art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.  

                                                      
16 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
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W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

5.3. Nadzór pedagogiczny nad dziedziną wychowania 
fizycznego 

W Planie Nadzoru Pedagogicznego Zespołu Szkół na rok szkolny 2009/2010 ujęto 
ewaluację, której celem było uzyskanie informacji o sposobie wykorzystywania 
zaleceń dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej w kl. I-III 
SP i w kl. I-III Gimnazjum. W sprawozdaniu z procesu wdrażania podstawy 
programowej nie zawarto zaleceń. 
W obszarach edukacyjnych i organizacyjnych wymagających usprawnienia 
i udoskonalenia (w zakresie wychowania fizycznego) określono potrzebę: 

  stworzenia osobnej sali rekreacyjno- sportowej dla dzieci z klas młodszych, 

 udostępniania dzieciom młodszym w okresie wiosenno-jesiennym boiska do 
zabaw i gier zespołowych. 

W sprawozdaniu z realizacji nadzoru za rok 2009/2010 podano m.in. że wszyscy 
nauczyciele uczący w pierwszych klasach SP i w Gimnazjum zapoznali się 
z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji nowej podstawy programowej.  
W Planach kontroli opracowanych na lata szkolne 2009/2010-2011/2012 w ramach 
nadzoru pedagogicznego ujęto m.in.: przestrzeganie przepisów BHP przez 
nauczycieli (w tym: stan techniczny pomieszczeń szkolnych, pomocy 
dydaktycznych, kontrola apteczek pierwszej pomocy), kontrolę stopnia realizacji 
podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów.  
W latach szkolnych 2009/2010 - 2011/2012 przeprowadzono 37 obserwacji 
nauczycieli wychowania fizycznego (tj. odpowiednio: 12, 11 i 14) i 4 obserwacje 
nauczycieli nauczania zintegrowanego (2 w roku szkolnym 2009/2010 i 2 w roku 
szkolnym 2011/2012).  
Dyrektor Zespołu Szkół oświadczył, że na początku każdego roku wicedyrektorzy 
przedstawiają plan obserwacji, a po zakończeniu roku szkolnego realizację planu. 
Dokumenty te nie są przechowywane i ulegają zniszczeniu. Ww. dane podano na 
podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 519-575)  

W zakresie nadzoru pedagogicznego nad wychowaniem fizycznym uczniów nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły 
w zakresie wychowania fizycznego 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku przeprowadziło 16.01.2012 r. w Zespole Szkół 
kontrolę dotyczącą zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego 
realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania 
w zakresie liczby uczniów w grupach, w szkołach podstawowych, gimnazjalnych 
oraz podziału na grupy dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych. 
W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła 2 kontrole, które nie 
dotyczyły zagadnień związanych z zagadnieniami wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 487-507)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zespołu Szkół w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania 
zintegrowanego oraz nadzór pedagogiczny w zakresie wychowania fizycznego.  
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6. Wyniki badania ankietowego uczniów i rodziców oraz 
nauczycieli wychowania fizycznego 

Badaniem ankietowym objęto 162 uczniów Zespołu Szkół (tj. 82 uczniów klas VI SP 
i 80 uczniów klas III Gimnazjum), 65 rodziców tych uczniów, 12 nauczycieli 
nauczania zintegrowanego oraz 15 nauczycieli wychowania fizycznego, 
zatrudnionych w Zespole Szkół. 
Większość badanych uczniów SP – 62 osoby (75,6%) podały, że chętnie ćwiczy na 
zajęciach wychowania fizycznego, 16 osób (19,5%) wskazało, że raczej chętnie 
uczestniczy w zajęciach. Jednakże 10 uczniów (12,2%) stwierdziło, że unika zajęć 
ponieważ są nieciekawie, 2 uczniów (2,4%) wskazało że zajęcia są zbyt trudne. 
Wśród innych przyczyn unikania ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego 
podano: chorobę (18 wskazań – 22 %), brak stroju sportowego (3 wskazania - 3,6%) 
oraz kontuzje (2-2,4%) i lenistwo (1-1,2%).  
W przypadku uczniów Gimnazjum 44 (55%) zadeklarowało, że chętnie uczestniczy 
w omawianych zajęciach, 31 (38,8%) że raczej tak. Jednocześnie 10 uczniów 
(12,5%), podało, że zajęć tych unika, bowiem są one nieciekawe, ćwiczenia są zbyt 
trudne (2-2,5%) lub z innych przyczyn (55 wskazań), w tym na skutek choroby (27-
33,8%), kontuzji (6-7,5%) i lenistwa (8-10%). 
Uczniowie stwierdzili, że podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane były: 
gry zespołowe (80 wskazań, tj. 97,6% ogółu odpowiedzi udzielonych przez uczniów 
SP oraz 69 wskazań, tj. 86,25% ogólnej ilości odpowiedzi gimnazjalistów), ćwiczenia 
gimnastyczne 43 wskazania (tj. 52,4%) w SP i 58 (tj. 72,5%) wskazania wśród 
uczniów gimnazjum), tenis stołowy 34 (tj.44,5%) wskazania w SP i 56 (tj. 70%) 
w gimnazjum, lekkoatletyka 9 (tj. 11%) wskazań w SP i 24 (tj. 30%) w gimnazjum, 
basen wskazało 64 (tj. 78%) uczniów SP a ćwiczenia na siłowni 11 (tj. 13,75%) 
uczniów gimnazjum. W najmniejszym stopniu wskazywano na zajęcia taneczne, 
tj. 2 uczniów Gimnazjum (2,5%), oraz unihokej 1 (tj. 1,2%) uczeń SP i 2 (tj. 2,5%) 
uczniów gimnazjum. 
W ocenie 77 uczniów SP (93,9%) udział w zajęciach wychowania fizycznego 
przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej, według 5 uczniów (6,1%) tak 
nie było. Podobnie wypowiedzieli się gimnazjaliści, z których 71 (88,75%) 
potwierdziło pozytywny wpływ omawianych zajęć na zwiększenie ich sprawności 
fizycznej, a odmiennie zdanie wyraziło 9 uczniów (11,25%). 
Zdecydowana większość uczniów (69 tj. 84,1% uczniów SP i 64 gimnazjalistów, 
tj. 80%) uważa, że zapoznano ich z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń 
na lekcjach wychowania fizycznego.  
Również większość ankietowanych uczniów (76 uczniów SP i 56 gimnazjalistów, 
tj. odpowiednio 92,7% i 70%) podała, iż dostosowywano stopień trudności 
i intensywności ćwiczeń do ich aktualnej sprawności fizycznej i możliwości 
fizycznych, natomiast 6 uczniów SP (7,3%) i  4 z gimnazjum (5%) stwierdziło, iż tak 
nie było. Badani uczniowie pozytywnie wyrazili się także o pracy nauczycieli 
wychowania fizycznego stwierdzając m. in., że nauczyciele: 

 motywują ich do czynnego udziału w zajęciach, co podało 61 uczniów SP 
(74,4%) i 74 uczniów gimnazjum (92,5%) oraz w pełni wykorzystują czas lekcji na 
ćwiczenia – 71 uczniów SP i 75 uczniów gimnazjum (tj. stanowiło odpowiednio: 
86,6% i 93,75%) 

 prezentują zadania w sposób zrozumiały (76 uczniów SP – 92,7% 
ankietowanych i 75 uczniów gimnazjum – 93,75%) oraz prowadzą zajęcia 
w ciekawy, interesujący sposób (77 uczniów SP i 74 gimnazjalistów, tj. odpowiednio: 
93,9% i 92,5%), 

 troszczą się o ich bezpieczeństwo podczas zajęć 76 uczniów SP (92,7% 
ankietowanych) i 68 gimnazjalistów (85%).  
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W opinii uczniów w ocenianiu ich osiągnięć z wychowania fizycznego uwzględniano 
głównie wysiłek włożony w wykonanie ćwiczeń (60 wskazań w SP tj. 73,2% i 49 
wskazań tj. 61,25% w gimnazjum), sprawność fizyczną (48 tj. 58,5% wskazań w SP 
i 16 tj. 20% wskazań w gimnazjum), systematyczny udział w zajęciach (27 tj. 32,9% 
wskazań w SP i 56 tj. 70% w gimnazjum). 
Niezależnie od powyższego 57 uczniów SP (tj. 69,5%) i 73 uczniów gimnazjum 
(tj. 91,25%) uznało, że wystawione przez nauczycieli oceny odpowiadały ich 
poziomowi wiedzy, umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie zadań 
i ćwiczeń.  
Systematycznie uprawia sport lub ćwiczy rekreacyjnie 33 uczniów SP i 37 uczniów 
gimnazjum (tj. odpowiednio: 40,2% i 46,3%), sporadycznie 35 uczniów SP i 33 
gimnazjalistów (tj. 42,7% i 41,3%), poza szkołą nie ćwiczy 14 uczniów SP i 10 
uczniów gimnazjum (tj. 17,1% i 12,5%).   
Na temat organizacji zajęć z wychowania fizycznego wypowiedziało się 142 
rodziców uczniów (tj. 77 rodziców uczniów SP i 65 rodziców uczniów z gimnazjum), 
stwierdzając 131 przypadkach - 61 uczniów SP (tj. 93,8%) i 70 gimnazjalistów 
(tj. 90,9%) chętnie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach, a tylko 11 uznało, że 
tak nie jest (4 (tj. 6,2%) w SP i 7 (tj. 9,1%) w gimnazjum. Jedenastu rodziców 
uczniów SP i 37 uczniów gimnazjum podało, że ich dzieci unikają zajęć 
z wychowania fizycznego. Podanymi przyczynami były: choroba i złe samopoczucie 
(odpowiednio: 10 i 30 wskazań, tj. odpowiednio 15,4% i 39%),  lenistwo 1 wskazanie 
w SP i 4 w gimnazjum (odpowiednio: 1,5% i 5,2%) i sprawy rodzinne – 3 wskazania 
rodziców uczniów gimnazjum (3,9%).  
Tylko trzech rodziców uznało, że Zespół Szkół nie zapewnia warunków 
bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego. Stu osiemnastu rodziców 
uznało, że udział w obowiązkowych zajęciach nie miał wpływu na zwiększenie 
sprawności ich dzieci, a 14 uznało, iż było przeciwnie. Czterdziestu pięciu rodziców 
uznało, że udział ich dzieci w zajęciach wychowania fizycznego wpłynął na korektę 
wad postawy i przeciwdziałanie nadwadze (otyłości). Rodzice 41 uczniów wskazało, 
że zajęcia z wychowania fizycznego miały niewielki wpływ lub żaden na poprawę 
stwierdzonych dysfunkcji ich dzieci. 
Znajomość wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego potwierdziło 
114 rodziców uczniów (tj. 48 w SP (tj. 73,8%) i 66 w gimnazjum (tj. 85,7%). Według 
100 rodziców (38 w SP tj. 58,5% i 62 w gimnazjum tj. 80,5%) są systematycznie 
informowani o postępach i trudnościach swoich dzieci na lekcjach wychowania 
fizycznego, 42 było przeciwnego zdania, z czego 27 (tj. 41,5%) w SP 
i 15 (tj. 19,5%). 
Rodzice gimnazjalistów w 31 wskazaniach stwierdzili, że uczestniczy w planowaniu, 
realizacji i ocenianiu zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej w szkole, 
przeciwnego zdania było 44 rodziców (tj. odpowiednio: 41,3% i 58,6% udzielonych 
odpowiedzi) 
W ocenie wszystkich ankietowanych 12 nauczycieli nauczania zintegrowanego i 15 
nauczycieli wychowania fizycznego Zespół Szkół posiada bazę sportową, 
zapewniającą pełną realizację programów wychowania fizycznego.  
Wszyscy nauczyciele nauczania zintegrowanego potwierdzili, że zapewniono im 
przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej lub innym 
odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu oraz że są w pełni przygotowani do 
realizacji wymagań szczegółowych modułu wychowania fizycznego podstawy 
programowej kształcenia zintegrowanego z 2008 r. 
Jako utrudnienia w realizacji modułu wychowania fizycznego podstawy programowej 
z 2008 r. 7 nauczycieli (58,3%) wskazało dostępność szkolnego boiska dla 
mieszkańców co powoduje zanieczyszczenie i dewastację obiektów, 2 nauczycieli 
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(16,7%) wskazało że na boiskach znajduję się nawierzchnia asfaltowa zamiast 
trawiastej, natomiast 3 nauczycieli (25%) nie zauważyło żadnych utrudnień. 
W ocenie 11 nauczycieli (tj. 91,7%) zajęcia wychowania fizycznego powinny być 
prowadzone przez nauczycieli nauczania zintegrowanego, natomiast 1 nauczyciel 
(tj. 8,3% badanych) podał, że zajęcia te powinni ć nauczyciele wychowania 
fizycznego.  
W ocenie nauczycieli wychowania fizycznego do istotnych problemów 
utrudniających realizację podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
należy zaliczyć: dużą liczbę zwolnień wypisywanych przez rodziców z lekcji 
wychowania fizycznego (4 wskazania tj. 16,7%), brak lub przeciętne 
zainteresowanie uczniów ofertą zajęć (3 wskazania tj. 20%) i coraz większe deficyty 
fizyczne uczniów (2 wskazania tj. 13,3%). 
Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że zapewniono im systematyczną pomoc 
nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie realizacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. 
W ocenie ankietowanych nauczycieli byli oni przygotowani do: 

 oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wymagań szczegółowych podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. (15 wskazań „tak”)  

 wprowadzania form organizacji zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów (14 wskazań „tak”, 1 wskazanie „raczej tak” 
tj. odpowiednio 93,3% i 6,7%) 

 pełnienia roli koordynatora edukacji zdrowotnej w szkole (12 wskazań „tak” 
i 3 wskazania „raczej tak” tj. odpowiednio 80% i 20%), 

 przygotowania do realizacji wymagań szczegółowych bloku „Edukacja 
zdrowotna” (15 wskazań „tak”). 

W ocenie ankietowanych nauczycieli, aby wzrosła ranga wychowania fizycznego 
w szkole należy zwiększyć współpracę z rodzicami/opiekunami dzieci (7 wskazań 
46,7%), ilość boisk, sal gimnastycznych (8 wskazań 53,3%) i nawiązać współprace 
z klubami sportowymi (stypendia sportowe) 2 wskazania (13,3%). 

(dowód: akta kontroli str.576-583) 

NIK nie oceniała powyższego badania ankietowego.  

VI. 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.17 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1) określenie w Statucie sposobu uzasadniania oceny ucznia przez nauczyciela,  

2) przeszkolenie nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

3) umieszczenie tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego na boiskach szkolnych, 

4) działania mające na celu realizację obowiązku potwierdzania zaznajamiania 
rodziców (opiekunów) z treścią protokołu powypadkowego ucznia 

  

                                                      
17 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 Gdańsku. 

 
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. 
 
 
Gdańsk,       lutego 2013 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Gdańsku 

Kontroler Dyrektor 
 Małgorzata Szafran 

główny specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 
........................................................ 
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