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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/067 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

Kontroler Małgorzata Szafran, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83164 z dnia 19.09.2012 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Rumii, 84-230 Rumia, ul. Świętojańska 1 
(dalej: „Zespół Szkół”)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

ks. Marek Zaborowski, Dyrektor Zespołu Szkół, 
wcześniej do 31.08.2010 r. ks. Marek Woś. 

(dowód: akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność Zespołu Szkół w zakresie 
organizacji i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012. 

Ocenę negatywną uzasadnia zakres i istotność stwierdzonych nieprawidłowości, tj.:  

1) nieprzestrzeganie zasad organizacji zajęć wychowania fizycznego wynikających 
z ramowych planów nauczania, poprzez: 

a) przekroczenie w Gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010 i 2011/2012 
normy 26 osób w dwóch grupach ćwiczeniowych;  

b) nieorganizowanie zajęć wychowania fizycznego oddzielnie dla dziewcząt  
i chłopców, w Liceum w roku szkolnym 2011/2012; 

c) zaniżenie w Gimnazjum w latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 o jedną 
godzinę liczby godzin wychowania fizycznego w siedmiu grupach 
ćwiczeniowych; 

2) dopuszczenie do użytku szkolnego 12 programów nauczania wychowania 
fizycznego nieuwzględniających podstawy programowej wychowania fizycznego 
dla gimnazjum, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
z 2008 r.”);  

3) niezrealizowanie w Gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia normy co najmniej 
385 godzin wychowania fizycznego, określonej w załączniku nr 6a do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  

2  Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, rozporządzenie. uchylone z dniem 30.01.2009 r. Od dnia 1 września 2012 r. obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977), do którego załącznik nr 
4 przewiduje wymagania analogiczne jak w 2008 r. 
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w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.)3; 

4) nieprzestrzeganie (w 47 przypadkach) przy wypadkach uczniów Szkoły 
procedury określonej przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach4 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie BHP), poprzez: 

a) niepowoływanie w skład zespołu powypadkowego pracownika służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

b) niepotwierdzanie w formie pisemnej przez rodziców/opiekunów 
zaznajomienia się z treścią protokołu powypadkowego ucznia; 

5) niezapewnienie dwóm nauczycielom wychowania fizycznego przeszkolenia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

6) zamieszczenie w bazie Systemu Informacji Oświatowej5 (dalej: „SIO”), 
niezgodnych ze stanem faktycznym danych o liczbie wypadków na lekcjach 
wychowania fizycznego.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i realizacja kształcenia w zakresie 
wychowania fizycznego  

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-
lekcyjnym  

Zespół Szkół jako katolicka szkoła niepubliczna6 był prowadzony na podstawie 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7 (dalej: „u.s.o.”). 
W ramach Zespołu Szkół funkcjonowało Salezjańskie Gimnazjum im. św. D. Savio 
(dalej: „Gimnazjum”) i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko 
(dalej: „Liceum”). 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowano w badanym okresie, w Zespole Szkół 
w 65 grupach ćwiczeniowych z czego w Gimnazjum odpowiednio: w czternastu, 
czternastu i trzynastu grupach ćwiczeniowych, a w Liceum corocznie w ośmiu 
grupach ćwiczeniowych (65 grup).  

Ustalona w arkuszu organizacyjnym liczebność w 63 grupach (tj. 96,9%) nie 
przekraczała 26 osób, co było zgodne z § 6 ust. 5 rozporządzenie w sprawie 
ramowych planów nauczania z 2002 r., natomiast w dwóch grupach ćwiczeniowych 
(tj. 3,1%) wyniosła odpowiednio: 27 i 28 osób. 

                                                      
3 Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm.; uchylone z dniem 01.09.2012 r. 

4 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

5 ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, ze zm.), uchylona z dniem 30 
kwietnia 2012 r. przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814). 

6 Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli:  
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe,  
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,  
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, 
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,  
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego,  
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół 

publicznych. 

7 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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W latach szkolnych 2009/2010-2010/2011 zajęcia wychowania fizycznego w Liceum 
odbywały się osobno dla dziewcząt i chłopców. W roku szkolnym 2011/2012 
w jednej z ośmiu grup ćwiczeniowych (2WF) zajęcia przeprowadzano łącznie 
dla dziewcząt i chłopców.  

Od roku szkolnego 2009/2010 tygodniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego8 dla 
Gimnazjum wynosił cztery godziny (norma co najmniej 385 godzin w trzyletnim cyklu 
kształcenia), natomiast dla Liceum 3 godziny tygodniowo.  

 (dowód: akta kontroli str. 3, 6-36, 433)  

1) W Gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010 i 2011/2012 ustalona liczebność  
w dwóch z 65 grup (tj. 3,1% ogółu) wyniosła odpowiednio 28 i 27 uczniów9. Po 
uwzględnieniu całorocznego zwolnienia z zajęć jednej uczennicy liczba 
uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego przekroczyła o 1 osobę w 
każdej z ww. dwóch grup, maksymalną dopuszczalną liczbę uczniów określoną 
w § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania 
(26 uczniów). 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że roku szkolnym 2009/2010 liczebność grupy 
ćwiczeniowej dziewcząt po połączeniu oddziałów 1a i 2c wynosiła 28 osób. 
Ponieważ jedna z uczennic klasy 2c uzyskała całoroczne zwolnienie z zajęć, 
faktyczny stan uczniów na zajęciach przekraczał o jedną uczennicę stan 
wskazany w rozporządzeniu. Powyższe wynikało z powiększenia stanu klasy 
2c w trakcie roku szkolnego 2009/ 2010. W roku szkolnym 2011/2012 
liczebność grupy ćwiczeniowej po połączeniu oddziałów 1d i 3d wynosiła 27 
osób. Ze względu na problemy z liczbą uczniów w klasach turystycznych  
i brakiem możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych w ciągu roku w tych 
klasach zdecydowano o takim połączeniu, które w jak najmniejszym stopniu  
(w tym wypadku o jedną osobę) przekraczało wytyczne rozporządzenia. 

2) W Liceum w roku szkolnym 2011/2012 w grupie ćwiczeniowej 2 WF (utworzonej 
z oddziałów kl. 2c i 2d) zajęcia wychowania fizycznego były prowadzone razem 
dla dziewcząt i chłopców, co było niezgodne z § 6 ust. 5a ww. rozporządzenia  
w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r, który stanowi, że w trzyletnim 
liceum zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt 
i chłopców. 

Z wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół wynika, że powyższe spowodowane 
było nie utworzeniem trzeciego oddziału klas pierwszych. Nieparzysta liczba 
oddziałów (dwie klasy I, trzy klasy II i dwie klasy III) spowodowała, że nie było 
innej możliwości zorganizowania zajęć w grupie ćwiczeniowej 2 WF tym 
bardziej, że stan klasy 21 osób (10 dziewcząt i 11 chłopców ) utrudniał podział 
na dwie grupy. 

3) W Gimnazjum w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 tygodniowa liczba 
godzin wychowania fizycznego w siedmiu z 65 grup ćwiczeniowych (tj. 10,8%) 
wyniosła trzy zamiast cztery10, co było niezgodne z § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r., zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania 2002 r.11 

                                                      
8 Zgodnie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz. U. Nr 54, poz. 442. 

9 dotyczy grup utworzonych z oddziałów kl. 1ac-1a i 2c oraz 1 dd- 1 d i 3d 

10 dotyczy grup: 2de (kl. 2d i 2e), 3d, 1dd (kl. 1d i 1 c) i 3de (kl. 2d i 3 e), 1 dd (kl. 1d i 3d), 

11 Dz. U. Nr 54, poz. 442. 
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Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że decyzją poprzedniego dyrektora liczba 
godzin wychowania fizycznego została zmniejszona, jednak nie podał przyczyn 
tej decyzji.  
Od roku szkolnego 2012/2013 wszystkie klasy turystyczne mają w siatce godzin 
z wychowania fizycznego przydzielone 12 godzin w trzyletnim cyklu kształcenia.  

(dowód: akta kontroli str. 6-9, 18-36, 731-734) 

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

W Gimnazjum wprowadzono w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 alternatywne 
formy w odpowiednio: dziewięciu, czterech i czterech oddziałach (tj. w 64%, 31% 
i 31% oddziałów), w wymiarze 1 godziny. 

W Liceum w roku szkolnym 2009/2010 zajęcia te wprowadzono w pięciu oddziałach 
(71% oddziałów). 

W ramach zajęć do wyboru realizowano:  

 gry zespołowe (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna), w których 
uczestniczyło odpowiednio łącznie 127 uczniów Gimnazjum i 101 uczniów 
Liceum; 

 zajęcia turystyki pieszej i górskiej, w których uczestniczyło odpowiednio: 58, 84 
i 80 uczniów Gimnazjum. 

Tematykę zajęć do wyboru, frekwencję i oceny dokumentowano w dziennikach 
lekcyjnych, zgodnie z § 7 ust. 3 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 dokumentacji12 (dalej: 
„rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania”). 

(dowód: akta kontroli str. 10-11)  

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

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych  

Liczba uczniów uczestniczących w sportowo-rekreacyjnych zajęciach 
pozalekcyjnych wyniosła w latach 2009/2010-2011/2012 odpowiednio:  

 w Gimnazjum: 95, 112 i 165, co stanowiło odpowiednio 33%, 42% i 62% ogółu 
uczniów Gimnazjum; 

 w Liceum: 21, 42 i 22, co stanowiło odpowiednio 15%, 27% i 16% ogółu 
uczniów Liceum. 

W badanych latach w zajęciach pływania uczestniczyło 11, 13 i 16 (tj. 3%, 4% i 6%) 
uczniów Gimnazjum i 0, 3 i 4 (0%, 1% i 3%) uczniów Liceum. 

Wymiar zajęć sportowych w badanych latach wyniósł w Gimnazjum i Liceum 
po dwie godziny tygodniowo, natomiast zajęć rekreacyjnych w Gimnazjum w latach 
2010/2011-2011/2012 odpowiednio jedną i dwie godziny tygodniowo, natomiast 
w Liceum w roku szkolnym 2010/2011 jedną godzinę tygodniowo. 

                                                      
12 Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm. 
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Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania.  

 (dowód: akta kontroli str. 16) 

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

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

Pielęgniarka szkolna na podstawie badań przesiewowych przeprowadzonych 
w latach szkolnych 2009/2010 - 2011/2012 stwierdziła wśród uczniów Zespołu Szkół 
72, 73 i 99 przypadki dysfunkcji, z czego: 

 skolioza: 124 przypadki (tj. Gimnazjum - 39, Liceum - 85); 

 nadwaga: 54 przypadki (tj. 22 i 32); 

 otyłość: 21 przypadków (tj. 9 i 12); 

 płaskostopie: 45 przypadków (tj. 15 i 30), 

W kontrolowanych latach nie zorganizowano w Zespole Szkół zajęć korekcyjnych, 
mimo że dysfunkcje rozpoznano u odpowiednio 17,1%, 17,4% i 24,9% ogółu 
uczniów. Możliwości organizowania w szkole zajęć sprawnościowo-zdrowotnych13 
wynikały z § 1 pkt 2 rozporządzenia z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych 
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego14.  

Dyrektor wyjaśnił, że w Zespole Szkół nie odbywają się zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej, jednak z myślą o uczniach z wadami postawy, nadwagą i otyłością 
dyrekcja szkoły wynegocjowała z Miastem Rumia w okresie objętym kontrolą 
możliwość korzystania z pływalni MOSiR-u, umożliwiając uczniom korzystanie 
z dwóch torów podczas cotygodniowych SKS-ów na basenie. Profilaktyka wad 
postawy młodzieży prowadzona jest również przez naszych nauczycieli przede 
wszystkim w formie gimnastyki realizowanej w ramach wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 578-585,724-724)  

W zakresie prowadzenia zajęć korekcyjnych dla uczniów nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego 

Zespół Szkół posiadał dwie sale gimnastyczne (o wymiarach 10,7m x 17,3 m i 5,8 m 
x 17,3 m), boisko do koszykówki (o wymiarach 26,5 m x 32 m) oraz boisko do piłki 
nożnej (o wymiarach 25 m x 47 m).  

Według szkolnego zestawu programów nauczania Zespołu Szkół (dalej: „SZPN”) na 
poszczególnych etapach edukacji dopuszczono do użytku następujące programy 
i plany nauczania wychowania fizycznego15: 

 

 

                                                      
13 wcześniej: zajęcia rekreacyjno-zdrowotne określono w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 

2009r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  

14 Dz. U. Nr 175, poz. 1042 

15  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). 
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1) Gimnazjum:  

2009/2010:  

 Plany wynikowe na rok szkolny 2009/2010 dla I kl. Gimnazjum opracowane 
przez nauczycieli: M.W. oraz M.O., (zatwierdzone do realizacji 01.09.2009 r.); 

 Plan wynikowy na rok szkolny 2009/2010 dla I kl. Gimnazjum opracowany przez 
AKS, (zatwierdzony do realizacji 01.09.2009 r.).  

2010/2011:  

 Wychowanie fizyczne dla IV etapów edukacyjnych, U. Kierczak, T Glos, w SZPN 
nie podano wydawnictwa, numeru dopuszczenia (3 plany). 

2011/2012:  

 Program (w SZPN nie podano nazwy programu), U. Kierczak, T.Glos, WSiP; 
DKW-4014-88/01. 

2012/2013: 

 Program (w SZPN nie podano nazwy programu), U. Kierczak, T.Glos, WSiP.  

2) Liceum: 

2009/2010:  

 Program wychowania fizycznego DKW-4014-159/99;  

 Program DKW-4014-88/01; (w SZPN nie podano nazwy programów, autorów, 
wydawnictw, roku wydania). 

2010/2011 i 2011/2012:  

 Program (w SZPN nie podano autora, nazwy programu i wydawnictwa); DKW-
4014-88/01. 

2012/2013:  

 Wychowanie fizyczne dla IV etapów edukacyjnych „Od zabawy do sportu 
i rekreacji”, U. Kierczak, T.Glos; DKW-4014-88/01. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-60, 761-762)  

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c 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 podręczników16 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie programów nauczania z 2009 r.”), programy nauczania dopuszczone do 
użytku w szkole powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów 
oddziałów, w których miały być realizowane. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że formalnie diagnoza nie była przeprowadzana. 
Za przekonywujące NIK uznaje wyjaśnienie Dyrektora Zespołu Szkół, że 
dopuszczając program nauczania do stosowania dysponował wiedzą o potrzebach 
i możliwościach uczniów na podstawie ankiet rekrutacyjnych, w których uczniowie 
deklarowali m.in. chęć nauki w klasie turystycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-60, 761-762)  

1) W roku szkolnym 2009/2010 w kl. I Gimnazjum zamiast programu nauczania 
wychowania fizycznego dopuszczono do użytku tzw. plany wynikowe 
opracowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Było to niezgodne 
z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie programów nauczania z 2009 r., w myśl 
którego dopuszczeniu podlegają programy nauczania. Plany wynikowe nie 
uwzględniały postanowień § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie programów 
nauczania z 2009 r., w którym określono wymagania stawiane programom 

                                                      
16 Dz. U. Nr 89, poz. 730; uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. 
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kształcenia ogólnego17 tj. nie zawierały m.in. szczegółowych celów kształcenia 
i wychowania (w 14 planach z 27 skontrolowanych), propozycji kryteriów oceny 
i metod sprawdzania osiągnięć ucznia (w 17 planach), sposobów osiągania 
celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji 
pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich 
program będzie realizowany. 

2) Nauczyciele Zespołu Szkół nie dysponowali programami nauczania wychowania 
fizycznego wpisanymi do SZPN. Wykazane w SZPN programy dla Gimnazjum i 
dla Liceum18, z uwagi na datę ich opracowania (w 2001 r.), nie uwzględniały 
podstawy programowej wychowania fizycznego dla gimnazjum i liceum, 
określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r. (dalej: „podstawa programowa z 2008 r.”) - aktualnie 
podstawa programowa z 2012 r. 19 

3) W Liceum, w roku szkolnym 2009/2010 r., dla IV etapu edukacji dopuszczono 
program wychowania fizycznego autorstwa M. Śmiglewskiej (Wydawnictwo 
BEA-BLEJA s.c.; DKW-4014-159/99) dotyczący II etapu edukacji tj. kl. IV-VI 
szkoły podstawowej, co było niezgodne z § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia  
w sprawie programów nauczania. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-405) 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w SZPN wpisano programy wychowania 
fizycznego, które nie odnosiły się do aktualnej podstawy programowej, ponieważ 
w szkole funkcjonowała zasada tworzenia planów wynikowych, które były 
przygotowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klas. Stare programy, 
stając się podstawą dla zaktualizowanych planów wynikowych zostały ujęte  
w szkolnym zestawie, jedynie dlatego, że nie opracowano nowych programów. Od 
roku szkolnego 2009/2010 nauczyciele Zespołu Szkół zobowiązani byli do 
przedstawiania planów wynikowych dla poszczególnych klas, które w swojej treści 
realizowałyby obowiązującą nową podstawę programową.  

(dowód: akta kontroli str. 759-761)  

1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania 
fizycznego.  
W Gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012, w grupach 
ćwiczeniowych dziewcząt i chłopców z oddziałów A i D, udokumentowano 
w dziennikach lekcyjnych realizację zajęć wychowania fizycznego prowadzonych 
w systemie klasowo-lekcyjnym. 

                                                      
17 Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym i zawiera: 
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, 
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od 
potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, 
d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową 
podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań 
będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań 
będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, 
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 
18 12 programów wymienionych w punkcie 1.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

19 Od dnia 1 września 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 
r., poz. 977), do którego załącznik nr 4 przewiduje wymagania analogiczne  w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r. 
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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 było określić w jakim wymiarze zajęcia 
wychowania fizycznego odbywały się w ww. warunkach.  
W składanych wyjaśnieniach nauczyciele wychowania fizycznego ocenili, że 
w każdym roku szkolnym co najmniej przez 4 miesiące zajęcia odbywały się poza 
salą gimnastyczną (w zależności od warunków atmosferycznych) i w związku z tym 
dany oddział zrealizował odpowiednio ok. 192 i 96 godzin w terenie i na boisku 
szkolnym. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w analizowanych w trakcie kontroli oddziałach 
A i D, które ukończyły trzyletni cykl nauczania w roku szkolnym 2011/2012 odbyło 
się: 

 w oddziale A: 372 godziny w grupie dziewcząt oraz 378 godziny w grupie 
chłopców zajęć na sali gimnastycznej i boisku szkolnym; 

 w oddziale D: 179 godzin w grupie dziewcząt oraz 194 godziny w grupie 
chłopców zajęć na sali gimnastycznej i boisku szkolnym oraz 111 godzin zajęć 
fakultatywnych z turystyki. 

W dziennikach lekcyjnych badanych oddziałów odnotowano w latach szkolnych 
2009/2011-2011/2012 tematy zajęć związane z realizacją wymagań szczegółowych 
podstawy programowej z 2008 r. Nie odnotowano jednak tematów zajęć z zakresu 
edukacji zdrowotnej, co wykluczało określenie wymiaru godzinowego tych zajęć. 

W okresie objętym kontrolą w Zespole Szkół prowadzono programy edukacyjne 
i profilaktyczne: 
1. Profilaktykę chorób raka piersi – dla uczennic klas I i II Liceum we współpracy 

z Urzędem Miasta w Rumii. 
2. Profilaktykę uzależnień – spotkania dla rodziców i uczniów prowadzone przez 

terapeutę uzależnień z MONAR-u w Gdańsku. 
3. Profilaktykę uzależnień od Internetu i profilaktykę zaburzeń okresu dojrzewania 

– spotkania prowadzone przez lekarza psychiatrę. 
4. Badania kardiologiczne przeprowadzone wśród wszystkich uczniów Gimnazjum 

przez Instytut Kardiologii w Warszawie20.  

W badanych oddziałach Gimnazjum treści edukacji zdrowotnej były realizowane na 
lekcjach wychowania fizycznego w całym cyklu kształcenia w ramach zajęć 
przeznaczonych na zajęcia ruchowe. Ponadto były wspierane poprzez realizację 
treści z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach przedmiotów: historia, język polski, 
język angielski, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa i na godzinach 
wychowawczych. 
W sprawie wdrażania w Liceum od roku szkolnego 2012/2013 wymagań edukacji 
zdrowotnej Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w przypadku klas I zgodnie 
z podstawą programową z 2008 r. zaplanowane jest wyodrębnienie jednej godziny 
zajęć teoretycznych z zakresu edukacji prozdrowotnej, w klasie II dwie godziny 
wychowania fizycznego na sali i jedna godzina zajęć w klasie. Zajęcia będą 
odbywać się przez cały rok w systemie międzyklasowym z podziałem na chłopców 
i dziewczynki. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w badanych oddziałach Gimnazjum treści 
kształcenia z zakresu edukacji zdrowotnej były realizowane w ramach lekcji 

                                                      
20  Badania polegały na wykonaniu bezpłatnych przesiewowych badań EKG w szkole i wysłaniu wyników drogą elektroniczną 

do Warszawy a po uzyskaniu informacji zwrotnej przekazaniu wyników uczniom i ich rodzicom, zaleceniu wizyt kontrolnych 
w lokalnych poradniach kardiologicznych. 
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wychowania fizycznego przeznaczonych m.in. na zajęcia ruchowe w sali 
gimnastycznej. Zajęcia odbywały się w trakcie trzech lat szkolnych. 
Powyższy sposób realizacji w Gimnazjum edukacji zdrowotnej, był niespójny 
z Zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi w publikacji Podstawa 
programowa z komentarzami21 (dalej: „Zalecane warunki i sposoby realizacji 
podstawy programowej z 2008 r.”), gdzie określono, że na poziomie gimnazjum 
optymalny czas na realizację powyższego bloku to co najmniej 30 godzin, przy 
wymogu prowadzenia zajęć w grupach koedukacyjnych w salach lekcyjnych (a nie 
w sali gimnastycznej lub w terenie). Ponadto za nieprawidłowe uznano rozłożenie 
zajęć w czasie dłuższym niż jeden semestr, z długimi odstępami pomiędzy kolejnymi 
zajęciami.  

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że tematyka z zakresu edukacji prozdrowotnej 
w Gimnazjum nie była wyodrębniona, lecz stanowiła element składowy lekcji 
wpisanych w plan wynikowy nauczycieli. Liczba godzin zrealizowanych w trakcie 
trzyletniego cyklu nauczania przekraczała sumę zalecaną w podstawie programowej 
z 2008 r. Zajęcia odbywały się w formie pogadanek, zajęć plastycznych 
(przygotowywanie plakatów, map mentalnych itp.) zajęć multimedialnych 
(prezentacje multimedialne, filmy itp.), zajęć praktycznych lub zajęć z pielęgniarką 
lub pedagogiem szkolnym. Odbywały się w salach lekcyjnych lub na sali 
gimnastycznej.  

Dyrektor Zespołu Szkół nie skorzystał z możliwości wynikających z Zaleconych 
warunków i sposobów realizacji podstawy programowej z 2008 r. i nie wykonał 
diagnozy potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej dotyczących: 

 skoordynowania działań nauczycieli we współpracy z pielęgniarką szkolną; 

 uczestnictwa uczniów w planowaniu i ewaluacji zajęć; 

 współpracy nauczycieli wychowania fizycznego z rodzicami w planowaniu, 
realizacji zajęć; 

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

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że taka diagnoza nie została przeprowadzona, 
jednak w wyjaśnieniach nie podał przyczyn jej nieprzeprowadzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 416-432, 488-533, 725, 756-758) 

1) Zajęcia wychowania fizycznego w Gimnazjum w badanym oddziale A 
zrealizowano w wymiarze 378 godzin (dziewczęta) i 372 godziny (chłopcy), 
natomiast w oddziale D odpowiednio 200 i 194 godzin, co było niezgodne 
z normą co najmniej 385 godzin (w trzyletnim okresie nauczania) określoną 
w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania 
z 2002 r. 

Dyrektor wyjaśnił, że nie udało się zrealizować wszystkich godzin w związku 
z chorobami nauczycieli, wycieczkami rekreacyjnymi klas oraz wyjściami grup 
na różnego rodzaju zawody sportowe. W związku z kameralnością placówki 
i niewielką ilością pracowników wychowania fizycznego oraz ubogim zapleczem 
sportowym dyrekcja Zespołu Szkół nie miała możliwości organizowania 
zastępstw. Ponadto w oddziale D nie zrealizowano wszystkich godzin w związku 
ze zbyt małą ilością godzin wychowania fizycznego, przydzieloną dla klas 
turystycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 760-761)  

                                                      
21 Tom 8. Wychowanie fizyczne dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (MEN 2009 r., str. 62-63), 
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2) Sposób dokumentowania realizacji wymagań z zakresu edukacji zdrowotnej 
określonych w podstawie programowej z 2008 r. dla gimnazjum był niezgodny 
z § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły 
dokumentacji przebiegu nauczania, ponieważ w dziennikach zajęć oddziałów 
nie odnotowywano tematów zajęć, jak również nie oceniano osiągnięć uczniów 
z ww. zakresu.  

Przyczyną powyższego wg wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół było 
niewyodrębnienie zajęć edukacji zdrowotnej, w ramach wychowania fizycznego, 
w sposób określony przez MEN w Zalecanych warunkach i sposobie realizacji 
podstawy programowej z 2008 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 488-533, 758) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w zakresie organizacji 
i realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego.  

W Zespole Szkół obowiązywał Wewnątrzszkolny System Oceniania (dalej: „WSO”) 
określony w § 36 Statutu Salezjańskiego Gimnazjum w Rumii i w § 36 Statutu 
Salezjańskiego Liceum w Rumii z 24.10.2010 r. oraz Przedmiotowe Systemy 
Oceniania wychowania fizycznego (dalej: PSO) dla Gimnazjum i Liceum 
opracowywane corocznie przez nauczycieli Zespołu Szkół. 
W WSO zdefiniowano sposób określania ocen klasyfikacyjnych (na podstawie wag 
przyporządkowanych wyszczególnionym aktywnościom ucznia). W PSO na rok 
szkolny 2009/2010 podano wagi dla trzech zakresów oceny: 3 - za podejście do 
przedmiotu (gotowość do zajęć, reprezentowanie szkoły w zawodach zajmowanie 
pozycji medalowych; 2 – za testy sprawnościowe udział w zajęciach SKS; 1- za 
aktywność bieżącą (np. prowadzenie rozgrzewki, pomoc w imprezach sportowych). 
W PSO określono ogólne wymagania na poszczególne stopnie z wychowania 
fizycznego. Przykładowe wymagania na ocenę: 

 celujący – gdy uczeń spełniał wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobry; 
aktywnie uczestniczył w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych 
formach związanych z kultura fizyczna; systematycznie brał udział w zajęciach 
pozalekcyjnych; brał udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym 
i wojewódzkim; 

 dostateczny – gdy uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym 
poziomie ze znacznymi lukami, dysponował przeciętną sprawnością 
motoryczną, ćwiczenia wykonywał niechętnie, w nieodpowiednim tempie 
i z większymi błędami technicznymi, wykazywał małe postępy w usprawnianiu 
motorycznym, w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej były znaczne 
luki, a  wiadomości które posiadał  nie potrafił wykorzystać w praktyce, 
wykazywał małe postępy w usprawnianiu, przejawiał pewne braki w zakresie 
wychowania społecznego oraz w postawie i stosunku do kultury fizycznej, nie 
uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych i nie wykazywał zainteresowania nimi. 

Przykładowo w PSO dla Gimnazjum: 

 sformułowano wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla dyscyplin 
sportowych (koszykówki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, gimnastyki 
i lekkoatletyki); 

 przewidziano rokrocznie sprawdziany z: biegu na 60 m, biegu na dystansie 600 
m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy) oraz pchnięcia i rzutu piłką lekarską (dla 
każdej aktywności opracowano tabelę wyników dla danej klasy); 

Ocena cząstkowa 
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  w kl. II i III ocena mogła być podwyższona o 0,5 stopnia, jeśli uczeń nie uzyskał 
odpowiedniego wyniku, ale wykazywał postęp w stosunku do roku poprzedniego 
oraz ze względu posiadane na warunki fizyczne. 

W ogólnych kryteriach PSO na poszczególne oceny z przedmiotu wychowanie 
fizyczne wyróżniono uczniów sprawnych ruchowo, którzy m.in. reprezentując Zespół 
Szkół w zawodach sportowych uczestnicząc w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych 
SKS mogą otrzymać ocenę celujący lub bardzo dobry. Nie wskazano takich 
możliwości dla uczniów mniej sprawnych ruchowo, czy też mniej zainteresowanym 
przedmiotem.  

W WSO ujęto zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie oceniania”)22, że przy ustalaniu ocen m.in. z wychowania fizycznego 
należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
Badaniu poddano dokumentację sześciu uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami 
ruchowymi. W czterech przypadkach (tj. 66,7% badanych) uczniowie osiągnęli 
ocenę roczną „bardzo dobry”, w dwóch przypadkach „dobry” (33,3%).  

W WSO odniesiono się do kwestii indywidualizowania pracy z uczniem zgodnie 
z przepisem § 6 ust. 1a rozporządzenia w sprawie oceniania tj. obowiązku 
dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenia 
lub opinie wymieniono w tym przepisie.  

 (dowód: akta kontroli str. 68-76, 433-483, 542-576, )  

1) Za wyjątkiem 6 dyscyplin sportowych, nie sformułowano wymagań 
edukacyjnych, które służą do rozpoznawania przez nauczycieli postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wystawienia 
uczniom śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymóg ten wynikał 
z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie oceniania. Jako 
niewystarczające uznaje się podanie w PSO  w ramach 2 obszarów: „Aspekty 
wychowawcze” i „Wiadomości” odpowiednio 17 i 20 zagadnień, co do których 
nie odniesiono się do ocen szkolnych lub wybranych ocen progowych,  
np. dostateczny i bardzo dobry. 

2) W obowiązującym w Zespole Szkół systemie oceniania (PSO) nie określono 
sposobu uwzględniania wysiłku, wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki wychowania fizycznego przy ustalaniu 
ocen (w szczególności ocen klasyfikacyjnych). Obowiązek brania pod uwagę 
wysiłku przy ustalaniu oceny z m.in. wychowania fizycznego wynikał z § 7 
rozporządzenia w sprawie oceniania. 

3) W PSO i WSO nie odniesiono się do kwestii indywidualizowania pracy 
z uczniem, odpowiednio do jego potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, 
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom 
edukacyjnym do czego zobowiązywał § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania23. 

                                                      
22   Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 

23 PSO ustano w 2009 r.,  podczas gdy § 6 ust. 1 został zmieniony przez § 1 pkt 2 lit a) rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
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4) W Statutach: Gimnazjum i Liceum nie określono sposobu uzasadniania oceny 
ustalonej przez nauczyciela. Powyższy obowiązek wynikał 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. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność jednostki w zakresie oceniania osiągnięć uczniów z zajęć wychowania 
fizycznego.  

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 przedstawiała się 
odpowiednio:  

 w Gimnazjum: 90,3%, 85,05% i 89,08% wobec 86,9%, 89,2% i 91,5%; 

 w Liceum: 81,58%, 82,50% i 82,92% wobec 91,4%, 86,8% i 96,6%. 

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

 obecność na zajęciach wychowania fizycznego na poziomie 81,90% 
w Gimnazjum i 76,23% w Liceum; 

 relacja uczniów niećwiczących do liczby uczniów: 

  zapisanych ogółem wyniosła 32,22% w Gimnazjum i 29,51% w Liceum; 

 obecnych niećwiczących do liczby zapisanych 14,54% w Gimnazjum  
i 5,74% w Liceum; 

 obecnych niećwiczących do obecnych wyniosła odpowiednio: i 17,75% 
w Gimnazjum i 7,53% w Liceum. 

Przyczyny niećwiczenia obecnych na zajęciach uczniów wynikały z: 

 udzielenia przez Dyrektora Zespołu Szkół 13 zwolnień z zajęć wychowania 
fizycznego: 4 tj. 0,51% (obecnych uczniów) w Gimnazjum i 9 tj. 3,23% 
w Liceum; 

 bieżących zwolnień lekarskich: 19 tj. 2,43% w Gimnazjum i 2 tj. 0,72% 
w Liceum; 

 zwolnień rodziców: 54 tj. 6,9% w Gimnazjum i 4 tj.1,43% w Liceum; 

 braku stroju: 52, tj. 6,64% w Gimnazjum i 6, tj. 2,15%  w Liceum; 

 niedyspozycji: 10, tj.1,28% w SP i 0 w Gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli str. 405) 

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

 

                                                                                                                                       
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
Dz. U. Nr 228, poz. 1491.  
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3.2. Decyzje dyrektora Zespołu Szkół w sprawie zwolnienia 
uczniów z zajęć wychowania fizycznego 

Dyrektor Zespołu Szkół w latach objętych kontrolą udzielił łącznie 60 uczniom 
zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, z czego 26 (43,3% ogółu udzielonych 
zwolnień) w Gimnazjum i 34 (56,7%) w Liceum. Zwolnienia udzielane były na 
podstawie podań złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów, do których 
dołączono zaświadczenia lekarskie określające czas zwolnienia uczniów z zajęć. 
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisywano 
„zwolniony/zwolniona” jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 
uniemożliwiał wystawienie oceny klasyfikacyjnej, zgodnie z § 7 rozporządzenia 
w sprawie oceniania. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w trakcie zajęć z wychowania fizycznego 
uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przebywali na sali 
gimnastycznej lub po ustaleniach z nauczycielem wychowania fizycznego – 
w bibliotece szkolnej pod opieką bibliotekarza. W przypadku, gdy zajęcia 
z wychowania fizycznego odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej 
w danym dniu, uczniowie bywali zwalniani z zajęć na podstawie udokumentowanej, 
stałej deklaracji lub usprawiedliwienia w dzienniczku napisanych przez prawnego 
opiekuna.  

(dowód: akta kontroli str. 537-541, 760-762) 

W zakresie wydawania przez Dyrektora Zespołu Szkół decyzji w sprawie zwolnienia 
z zajęć wychowania fizycznego nie stwierdzono nieprawidłowości. 

3.3.Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym. 

W badanym okresie organizowano corocznie mistrzostwa Zespołu Szkół w: 

 unihokeju (2009/2010), w których uczestniczyło 60 uczennic;  

 piłce koszykowej (2010/2011) - 60 uczniów;  

 grze „piłkarzyki” (2011/2012) - 36 uczniów. 

Ponadto w Zespole Szkół corocznie organizowany był „Dzień Sportu” w formie 
różnych konkurencji sportowych (zespołowych i indywidualnych tj. koszykówka, 
siatkówka, biegi na różnym dystansie, unihokej), w których brało udział łącznie 
każdego roku ok. 80 uczniów Gimnazjum i Liceum. 

Udział uczniów Zespołu Szkół w pozaszkolnych zawodach sportowych 
w poszczególnych latach objętych kontrolą wyniósł: 

 28, 33 i 35 tj. odpowiednio 10,6%, 12,5% i 12,5% w stosunku do liczby uczniów 
Gimnazjum ogółem; 

 20, 22 i 22 tj. odpowiednio 15,5%, 14,2% i 16,2% w stosunku do liczby uczniów 
Liceum ogółem. 

Uczniowie Zespołu Szkół odnosili sukcesy sportowe, zajmując m.in.: 

 2009/2010: II miejsce w pływaniu stylem dowolnym i II miejsce w pływaniu 
stylem motylkowym (Mistrzostwa województwa w pływaniu indywidualnym), III 
miejsce w piłce koszykowej chłopców szkół gimnazjalnych (Mistrzostwa powiatu 
wejherowskiego); 

 2010/2011: I i III miejsce w Mistrzostwach powiatu wejherowskiego 
w indywidualnych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych, II miejsce 
w pływaniu stylem dowolnym na 50 m i II miejsce w pływaniu stylem 
grzbietowym na 50 m (Mistrzostwa województwa), I miejsce w skoku wzwyż 
w Mistrzostwach powiatu w lekkiej atletyce szkół gimnazjalnych; 
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 2011/2012: II miejsce w piłce siatkowej chłopców (VIII Salezjańska Spartakiada 
Szkół i Ośrodków Salezjańskich), V miejsce w Mistrzostwach powiatu 
wejherowskiego w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgimnazjalnych, 
II miejsce w Indywidualnych powiatowych biegach przełajowych, IV miejsce 
w powiatowych zawodach szkół gimnazjalnych w sztafetach pływackich 9x50m.  

W badanym okresie Zespół Szkół nie współpracował z klubami sportowymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 486-487) 

W zakresie udziału uczniów we współzawodnictwie sportowym nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zespołu Szkół w zakresie 
uczestnictwa uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego i we 
współzawodnictwie sportowym. 

4. Warunki bezpieczeństwa na zajęciach wychowania 
fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły  

W okresie objętym kontrolą NIK, Dyrektor zlecał zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach24 (dalej: rozporządzenie w sprawie BHP), corocznie dokonywanie 
przeglądów obiektów należących do szkoły, pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Dokonująca przeglądu 
Komisja nie stwierdzała nieprawidłowości w ww. zakresie. 

Nauczyciele wychowania fizycznego na początku każdego roku szkolnego 
zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego, zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie BHP, odnotowując tę 
czynność w dziennikach lekcyjnych. 

Przed wejściem do sali gimnastycznej oraz na boisku szkolnym znajdowały się 
regulaminy korzystania z tych obiektów.  

(dowód: akta kontroli str. 739-746, 764-765) 

W zakresie okresowych kontroli obiektów sportowych należących do szkoły nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej.  

Na sali gimnastycznej znajdowała się, zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie 
BHP, apteczka wyposażona w środki służące do udzielania pierwszej pomocy, 
a także instrukcja o zasadach udzielania tej pomocy. 

Dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego posiadało 
zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Na podstawie umowy, zawartej z „Panaceum” Sp. z o.o. - Niepublicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej, Poradnia Medycyny Rodzinnej zapewniono w Zespole Szkół 
opiekę pielęgniarską. Gabinet jest czynny w poniedziałki, czwartki i piątki 
w godzinach 10.00 – 14.00, natomiast we wtorki i w środy w godzinach 8.00 - 12.00.  

(dowód: akta kontroli str. 585-593)  

                                                      
24 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 

faktycznego 



 

16 

W badanym zakresie stwierdzono, że dwóch spośród czterech nauczycieli 
wychowania fizycznego (tj. 50%) nie zostało przeszkolonych z zasad udzielania 
pierwszej pomocy, co było niezgodne z § 21 rozporządzenia w sprawie BHP, 
zgodnie z którym nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, 
podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że w roku szkolnym 2010/2011 zorganizowano 
szkolenie dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Jeden z nauczycieli nie był wówczas pracownikiem szkoły (został 
przeszkolony w tym zakresie podczas kontroli NIK), natomiast drugi z powodu 
nieobecności nie uczestniczył w zorganizowanym szkoleniu na Radzie 
Pedagogicznej. Jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że za brak 
przeszkolenia pracownika ponosi on odpowiedzialność wspólnie z firmą, która 
zajmuje się kompleksową obsługą Zespołu Szkół w zakresie BHP. 

 (dowód: akta kontroli str. 736)  

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego. 

W latach szkolnych 2005/2006-2011/2012 doszło w Zespole Szkół do 47 wypadków 
z czego roku szkolnym: 

 2005/2006 – 7 w Gimnazjum; 

 2006/2007- 2 w Gimnazjum i 2 w Liceum; 

 2007/2008 – 3 w Gimnazjum i 3 w Liceum; 

 2008/2009 – 7 w Gimnazjum i 1 w Liceum; 

 2009/2010 – 4 w Gimnazjum i 5 w Liceum; 

 2010/2011 – 3 w Gimnazjum i 3 w Liceum; 

 2011/2012 – 6 w Gimnazjum i 1 w Liceum. 
Przyczyną jednego wypadku było umyślne uderzenie, a pozostałych 46 nieuwaga.  
Zgodnie z § 43 rozporządzenia w sprawie BHP Dyrektor Zespołu Szkół 
każdorazowo powoływał zespół powypadkowy, który sporządzał protokół wg wzoru 
określonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.  
Dyrektor Zespołu Szkół prowadził rejestr wypadków zgodnie z wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie BHP.  

1) Do składu 47, wszystkich powołanych przez Dyrektora Zespołu Szkół zespołów 
powypadkowych, nie powoływano m.in. pracownika służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, czym naruszono § 43 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie BHP. 

Wg wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół było to spowodowane niezwróceniem 
na ten fakt uwagi firmy odpowiedzialnej za kompleksową obsługę w zakresie 
BHP oraz brakiem stosowanego nadzoru ze strony dyrekcji Zespołu Szkół. 

2) We wszystkich 47 badanych przypadkach w protokołach powypadkowych 
rodzice nie potwierdzili w formie pisemnej zaznajomienia się z ich treścią. 
Zgodnie z § 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP z treścią protokołu 
powypadkowego zaznajamia się m.in. rodziców ucznia. Zgodnie ze wzorem 
protokołu powypadkowego określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie BHP, zaznajomienie się osoby uprawnionej (rodzica/opiekuna) 
z protokołem powypadkowym dokumentowane jest złożeniem przez niego 
podpisu potwierdzającego powyższą czynność (pkt. 13 wzoru protokołu). 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że każdorazowo rodzice (prawni opiekunowie) 
uczniów byli zapoznawani z treścią protokołów powypadkowych. Brak podpisów 
potwierdzających ten fakt spowodowany jest powielaniem błędów osoby 
odpowiedzialnej za przygotowanie protokołu, niezwróceniem uwagi na ten fakt 
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firmy odpowiedzialnej za kompleksową obsługę BHP oraz brakiem nadzoru ze 
strony dyrekcji. 

3) W Zespole Szkół nie dokumentowano faktu niezwłocznego powiadamiania 
rodziców (opiekunów) poszkodowanego, przewodniczącego Rady Rodziców, 
pracownika służby BHP oraz organu prowadzącego o wypadkach na lekcjach 
wychowania fizycznego. Obowiązek powiadamiania wynikał z § 41 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie BHP, zgodnie z którym o każdym wypadku 
zawiadamia się te osoby niezwłocznie. 

NIK uznaje wyjaśnienie Dyrektora Zespołu Szkół, że zgodnie ze zwyczajem 
przyjętym w szkole stosowano praktykę telefonicznego informowania 
o zdarzeniu, co nie zawsze odnotowano w protokole powypadkowym. 

4) W szkolnej bazie SIO wykazano jedynie 22 wypadki (14 w Gimnazjum 

i 8 w Liceum), spośród 47, które miały miejsce w Zespole Szkół w latach 2005-
2012. Nie zamieszczenie w bazie SIO wszystkich wypadków naruszało przepis 
art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej25 
(dalej: „ustawa o SIO”) mówiący, że podmioty prowadzące bazy danych 
oświatowych obowiązane są do sprawdzania kompletności, poprawności 
i zgodności ze stanem faktycznym gromadzonych przez nie danych. 

Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
Zespołu Szkół, który stosownie do art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy o SIO odpowiadał 
za wykonanie obowiązków wynikających dla podmiotów prowadzących bazy 
danych SIO. Nieprawdziwe dane bazy SIO Zespołu Szkół wpływały na 
kompletność danych na dalszych poziomach integracji SIO.  

Z wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół wynika, że błędy w wykazie wypadków 
w bazie SIO spowodowane były brakiem odpowiedniego przeszkolenia osoby 
wypełniającej tabele, co przyczyniło się do błędnej interpretacji zapisów 
wyjaśniających i uwzględnienia w bazie SIO tylko cięższych wypadków 
mających miejsce na terenie szkoły. Aktualnie za szkolną bazę SIO jest 
odpowiedzialna inna osoba, która w bieżącym roku uczestniczyła w stosownym 
szkoleniu.  

(dowód: akta kontroli str. 577, 724, 602-721, 736-738)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w Zespole Szkół, w zakresie 
tworzenia i przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 
wychowania fizycznego. 

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz nadzór pedagogiczny w zakresie 
wychowania fizycznego  

5.1. Stan zatrudnienia w szkole i kwalifikacje nauczycieli 
wychowania fizycznego  

W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30 września 2012 r.) w Zespole Szkół 
zatrudnionych było 5 nauczycieli wychowania fizycznego, w tym czterech 
mianowanych i stażysta.  

Nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego, 
legitymując się ukończeniem studiów wyższych zgodnym z nauczanym 
przedmiotem i przygotowaniem pedagogicznym, tj. w myśl wymogów § 3 i § 4 

                                                      
25 Dz. U. Nr 49, poz. 463, ze zm.; ustawa uchylona z dniem 30 kwietnia 2012 r. 
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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 nauczycieli26.  

Dwóch nauczycieli wychowania fizycznego posiadało uprawnienia instruktora 
pływania, a jeden z nich dodatkowo instruktora koszykówki. 

 (dowód: akta kontroli str. 727-728)  

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

5.2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego. 

W roku szkolnym 2010/2011 jeden z nauczycieli wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół podnosił swoje kwalifikacje (na studiach magisterskich – kierunek turystyka 
i rekreacja oraz na pedagogicznym kursie kwalifikacyjnym dla czynnych zawodowo 
nauczycieli), a także ukończył warsztaty „Jak radzić sobie z trudnym rodzicem” 
(16 godzin). 

Żaden z nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2009/2010 
i 2011/2012 nie uczestniczył w formach doskonalenia zawodowego w zakresie 
prowadzonego przedmiotu, a także w formach doskonalenia zawodowego 
niezbędnych do wdrażania podstawy programowej wychowania fizycznego 
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.  

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 25 Statutu pracownicy pedagogiczni byli 
zobowiązani do doskonalenia swoich kwalifikacji, biorąc czynny udział 
w seminariach i kursach organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli 
i przez Towarzystwo Salezjańskie. 

(dowód: akta kontroli str. 438, 462, 729-730) 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

5.3. Nadzór pedagogiczny nad dziedziną wychowania fizycznego. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 przeprowadzono 4 z 12 zaplanowanych 
obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. 
Tematami obserwacji było:  

 Kształtowanie cech psychomotorycznych poprzez zabawy drużynowe 
(02.06.2010 r.);  

 Siłowe ćwiczenia ogólnorozwojowe (03.12.2010 r.);  

 Ćwiczenia gibkościowe (07.03.2012 r.);  

 Gry i zabawy biegowe – wyścigi grupowe (02.01.2012 r.).  

Dyrektor wyjaśnił, że w wyniku obserwacji sformułowano wniosek, w którym 
wskazano na opieszałość niektórych pracowników dydaktycznych i zmieniono 
system przeprowadzania obserwacji poprzez zwiększenie ich ilości w porównaniu 
do lat poprzednich. 

 (dowód: akta kontroli str. 750-753) 

                                                      
26 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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W zakresie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły nad prowadzeniem 
przedmiotu wychowanie fizyczne nie stwierdzono nieprawidłowości według kryteriów 
legalności i gospodarności. 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością Gimnazjum w zakresie 
wychowania fizycznego 

W książce kontroli Zespołu Szkół nie odnotowano kontroli zewnętrznych związanych 
z wychowaniem fizycznym, w tym przeprowadzanych przez Kuratora Oświaty, 
Państwową Inspekcję Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego czy 
Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 574) 

W zakresie nadzoru zewnętrznego nad działalnością Zespołu Szkół nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego oraz nadzoru pedagogicznego. 

6. Wyniki badania ankietowego uczniów i rodziców oraz 
nauczycieli wychowania fizycznego 

Badaniem ankietowym objęto 123 uczniów Zespołu Szkół (80 uczniów Gimnazjum 
i 43 uczniów Liceum), 58 rodziców tych uczniów oraz 4 nauczycieli wychowania 
fizycznego zatrudnionych w Zespole Szkół. 

Większość badanych uczniów Gimnazjum – 29 osób (36,3%) podało, że chętnie 
ćwiczy na zajęciach wychowania fizycznego, 20 osób (25%) wskazało, że raczej 
chętnie, 19 uczniów (23,8%) raczej niechętnie, a 12 gimnazjalistów (15%) niechętnie 
uczestniczy w zajęciach. Siedemnastu (21,25%) uczniów stwierdziło, że unika zajęć 
ponieważ zajęcia są nieciekawe, dla 3 (3,75%) zbyt trudne, z powodu innych 
przyczyn uczniowie podali: chorobę 13 wskazań (16,25%), z powodu nauczyciela 
uczącego 10 wskazań (12,5%), złego samopoczucia 3 wskazania (3,75%). 

W przypadku uczniów Liceum: 22 (51,2%) zadeklarowało, że chętnie uczestniczy 
w omawianych zajęciach, 15 uczniów (34,9%), że raczej tak, 5 (11,6%) udzieliło 
odpowiedzi „raczej nie” a „niechętnie” 1 uczeń. Jednocześnie 11 uczniów (25,6%), 
podało, że zajęcia są nieciekawe, z powodu choroby zajęć unika 11 (25,6%) osób, 
z powodu lenistwa 6 (1,4%), złego samopoczucia 3 (7%) wskazania. 

Uczniowie stwierdzili, że podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane były: 
gry zespołowe (odpowiednio wskazania 75 uczniów Gimnazjum i 42 uczniów 
Liceum, tj, 93,6% i 97,7% ogółu uczniów), lekkoatletyka (56 i 30 wskazań tj. 70% 
i 69,8%), ćwiczenia gimnastyczne (52 i 33 wskazania tj. 65% i 76,7%), taniec (1 i 7 
wskazań tj. 1,25% i 16,3%) i tenis stołowy (4 wskazania w Gimnazjum – 5%). 

W ocenie 38 uczniów Gimnazjum (47,5%) udział w zajęciach wychowania 
fizycznego przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej; według 
42 uczniów (52,5%) tak nie było. Wśród uczniów Liceum pozytywny wpływ 
omawianych zajęć na zwiększenie ich sprawności fizycznej wskazało 27 osób 
(62,8%); odmiennie zdanie wyraziło 16 uczniów (37,2%). 

51 uczniów Gimnazjum (63,75%) i 40 uczniów Liceum (93%) stwierdziło, że 
zapoznano ich z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach 
wychowania fizycznego, przeciwnego zdania było odpowiednio 29 i 3 uczniów 
(tj. 36,25% i 7%). Stosowanie tych zasad potwierdziło 55 (68,75%) gimnazjalistów 
i 42 (97,6%) licealistów. Również większość uczniów (55 uczniów Gimnazjum i 37 
Liceum (odpowiednio 68,75% i 86% badanych osób) podała, iż dostosowywano 
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stopień trudności i intensywności ćwiczeń do ich aktualnej sprawności fizycznej 
i możliwości fizycznych; 25 uczniów Gimnazjum (31,25%) i 6 Liceum (14%) 
stwierdziło, iż tak nie było.  
Badani uczniowie pozytywnie wyrazili się także o pracy nauczycieli wychowania 
fizycznego stwierdzając m. in., że nauczyciele: 

 zachęcają ich do czynnego udziału w zajęciach (56 tj. 70% uczniów Gimnazjum 
i 38 tj. 88,4% uczniów Liceum);  

 w pełni wykorzystują czas lekcji na ćwiczenia (67 tj. 83,75% uczniów Gimnazjum 
i 40 tj. 93% uczniów Liceum); 

 prezentują zadania w sposób zrozumiały (65 tj. 81,25% uczniów Gimnazjum i 41 
tj. 95,3% uczniów Liceum;  

 prowadzą zajęcia w ciekawy, interesujący sposób (47 uczniów Gimnazjum – 
958,75% i 32 licealistów – 74,4%); 

 troszczą się o ich bezpieczeństwo podczas zajęć - 71 uczniów Gimnazjum 
(88,75%) i 42 uczniów Liceum (97,7%).  

W opinii uczniów w ocenianiu ich osiągnięć z wychowania fizycznego uwzględniano 
głównie wysiłek włożony w wykonanie ćwiczeń (49 wskazań w Gimnazjum – 61,25% 
i 30 wskazań – 69,7% w Liceum), sprawność fizyczną (52 wskazania w Gimnazjum 
– 65% i 26 wskazań w Liceum – 60,1%), systematyczny udział w zajęciach 
(31 wskazań w Gimnazjum – 38,75% i 29 w Liceum – 67,4%). Pięćdziesięciu 
siedmiu uczniów Gimnazjum (71,25%) i 38 uczniów Liceum (88,4%) uznało, 
że wystawione przez nauczycieli oceny odpowiadały ich poziomowi wiedzy, 
umiejętnościom i wysiłkowi włożonemu w wykonywanie zadań i ćwiczeń, 
przeciwnego zdania było 23 gimnazjalistów (28,75%) i 5 licealistów (11,6%).  

Systematycznie uprawiało sport lub ćwiczyło rekreacyjnie 27 uczniów Gimnazjum 
i 15 uczniów Liceum (odpowiednio: 33,75% i 34,9%), sporadycznie 36 uczniów 
Gimnazjum i 23 Liceum (tj. 45% i 53,5%), poza Zespołem Szkół nie ćwiczyło 17 
uczniów Gimnazjum i 5 Liceum (tj. 21,25% i 11,6%). 

Rodzice uczniów stwierdzili w 44 przypadkach (tj.75,9%), że ich dzieci chętnie 
uczestniczą w obowiązkowych zajęciach, a 14 (tj. 24,1%) uznało, że tak nie jest. 
Przyczynami unikania zajęć według rodziców było: choroba 12 wskazań (20,7%), 
nudne zajęcia 5 wskazań (8,6%), złe warunki w jakich odbywają się zajęcia 
5 wskazań (8,6%), z powodu nauczyciela prowadzącego 4 wskazania (6,9%), 
niedyspozycja uczniów 4 wskazania (6,9%) i lenistwo, niedostosowanie wymagań 
edukacyjnych do możliwości uczniów po 3 wskazania (5,2%). 

Według 51 rodziców (87,9%) szkoła zapewniała warunki bezpieczeństwa na 
zajęciach wychowania fizycznego, przeciwnego zdania było (12,1%), Dwudziestu 
pięciu rodziców (43,1%) stwierdziło, że zna wymagania edukacyjne z wychowania 
fizycznego stanowiące podstawę oceniania ich dzieci, przeciwnego zdania były 33 
osoby (tj. 56,9%). Trzydzieści trzy osoby (56,9%) potwierdziły, że są systematycznie 
informowani o postępach dzieci z wychowania fizycznego, zdania przeciwnego było 
25 osób (43,1%). 

Według 28 osób (48,3%) udział dzieci w zajęciach przyczynił się do zwiększenia 
sprawności fizycznej, przeciwnego zdania było 30 osób (51,7%). 

Czterech rodziców (6,9%) uznało, że udział ich dzieci w zajęciach wychowania 
fizycznego wpłynął na korektę wad postawy i przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, 
opinii tej nie podzieliło 24 rodziców (41,4%) 

Rodzice gimnazjalistów stwierdzili (5 wskazań), że uczestniczyli w planowaniu, 
realizacji i ocenianiu zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej, przeciwnego zdania 
były 53 osoby (odpowiednio: 8,6% i 91,4% udzielonych odpowiedzi). 
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Ankietowani nauczycieli wychowania fizycznego stwierdzili, że Zespół Szkół raczej 
nie posiada bazy sportowej zapewniającej pełną realizację programów wychowania 
fizycznego. Nauczyciele wychowania fizycznego wymienili następujące utrudnienia 
w realizacji podstawy programowej: mała baza sprzętowa (4 wskazania 100%), 
niewymiarowe boiska, mała sala gimnastyczna (3 wskazania – 75%), mała ilość 
sprzętu (2 wskazania - 50%). Dwóch nauczycieli potwierdziło że zapewniono im 
systematyczną pomoc nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie realizacji 
podstawy programowej  z 2008 r., „raczej nie” i „nie” odpowiedziało po 1 nauczycielu 
(tj. po 25%). W opinii nauczycieli wychowania fizycznego są oni przygotowani do: 
oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wymagań szczegółowych podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.; wprowadzania form organizacji 
zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów; pełnienia 
roli koordynatora edukacji zdrowotnej w szkole; przygotowania do realizacji 
wymagań szczegółowych bloku „Edukacja zdrowotna”.  
Zdaniem ankietowanych nauczycieli, aby wzrosła ranga wychowania fizycznego 
w szkole należy: spowodować wzrost świadomości rodziców na temat aktywności 
fizycznej (3 wskazania – 75%), zbudować sale gimnastyczną (2 wskazania-50%), 
poprawić bazę sprzętową (1 wskazanie-25%) 

 (dowód: akta kontroli str. 766-772) 
Powyższe badanie ankietowe nie podlegało ocenie NIK. 

IV. Wnioski 

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

1) dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania zawierających 
odpowiednią dla danego etapu edukacji podstawę programową wychowania 
fizycznego; 

2) przestrzeganie organizacji zajęć wychowania fizycznego w zakresie: 

a) zapewnienie liczebności grup ćwiczeniowych na zajęciach wychowania 
fizycznego zgodnej z obowiązującymi przepisami; 

b) realizacji wymaganej liczby godzin z przedmiotu na poszczególnych 
etapach edukacji;  

3) podjęcie działań w celu uzyskania przez dwóch nauczycieli wychowania 
fizycznego przeszkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej; 

4) prowadzenie postępowań powypadkowych zgodnie z zasadami określonymi 
rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach; 

5) wykazywanie wszystkich wypadków na lekcjach wychowania fizycznego 
w szkolnej bazie danych SIO. 

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 w Gdańsku. 

                                                      
27 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
w terminie 14 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, 8 marca 2013 r. 

 
Kontroler Dyrektor 

Małgorzata Szafran 
Główny specjalista kontroli państwowej 

Delegatury NIK w Gdańsku 
 

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


