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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 

Kontrolerzy 1. Joanna Andrzejewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 83191 z 4 października 2012 r.  

2. Katarzyna Juchniewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 84769 z 19 listopada 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2b) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku, kod 82-200 Malbork, 
ul. Wybickiego 32 (dalej: „Gimnazjum”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Rowiński, dyrektor Gimnazjum 

 (akta kontroli str. 3-4),  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

Pozytywną ocenę uzasadnia:  

 prawidłowa organizacja nadobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego; 

 aktywny udział uczniów w zajęciach i zawodach sportowych; 

 stworzenie bezpiecznych warunków realizacji zajęć; 

 właściwe kwalifikacje nauczycieli; 

 prawidłowy nadzór pedagogiczny w zakresie wychowania fizycznego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:  

 prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2011/2012 
w dwóch grupach ćwiczeniowych, w których liczebność przekraczała limit 26 
uczniów; 

 nieokreślenia w statucie Gimnazjum sposobu uzasadnienia oceny ucznia 
przez nauczyciela wychowania fizycznego; 

 nieprawidłowych zapisów w dzienniku lekcyjnym o realizowanych w roku 
szkolnym 2010/2011 programach nauczania wychowania fizycznego; 

 braku informacji o realizowanym programie nauczania wychowania 
fizycznego w e-dzienniku w roku szkolnym 2011/2012. 

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

negatywna.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i realizacja kształcenia w zakresie 
wychowania fizycznego 

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-
lekcyjnym 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowano w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 w klasach I-III Gimnazjum odpowiednio w czterdziestu dwóch, 
czterdziestu jeden, i trzydziestu czterech grupach ćwiczeniowych (21, 20 i 18 
oddziałów). We wszystkich klasach zajęcia prowadzone były w wymiarze 
3 godzin tygodniowo w systemie klasowo – lekcyjnym i 1 godziny do wyboru 
przez ucznia. Taki wymiar godzin był zgodny z wymogiem art. 13a ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2 (dalej: „ustawa 
o systemie oświaty”). 

W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 liczebność grup, w których 
prowadzone były zajęcia wychowania fizycznego nie przekraczała 26 osób,  
tj. limitu, jaki został określony w § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (dalej: „rozporządzenie w sprawie ramowych 
planów nauczania z 2002 r.”)3. 

(akta kontroli str. 5-7) 

W roku szkolnym 2011/2012 ustalona liczebność 6 grup (tj. 3B dz i ch, 3E dz 
i ch, 3C dz i ch, 3D dz i ch, 3F dz i ch i 3EF dz) spośród 34 grup ćwiczeniowych 
ogółem, przekraczała 26 uczniów (od 1 do 5 osób).  

NIK przyjmuje wyjaśnienie Dyrektora Gimnazjum, że po uwzględnieniu 
całorocznych zwolnień z wychowania fizycznego oraz objęcia niektórych 
uczniów nauczaniem indywidualnym, z ww. grup jedynie w dwóch nastąpiło 
przekroczenie limitu do 26 uczniów, który został określony w § 6 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r., (o 1 w grupie 
3B i 4 w grupie 3D). Zdaniem Dyrektora spowodowane było to dążeniem do 
ujednolicenia grup uczniów biorących udział w zajęciach edukacji zdrowotnej 
i innych przedmiotów. 

(akta kontroli str. 131-133) 

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

W Gimnazjum organizowano zajęcia wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów (m.in. gry zespołowe, zajęcia rekreacyjno – zdrowotne i taneczne, 
siłownia), zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego (uprzednio § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w tej samej sprawie4). Zajęcia te 
zorganizowano w roku szkolnym 2009/2010 w 6 (28,6% wszystkich oddziałów), 
w 2010/2011 w 13 (65%) i w 2011/2012 w 18 oddziałach (100%).  

(akta kontroli str. 175-176) 

                                                      
2 Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm. 
3  Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm. (rozporządzenie uchylone z dniem 2012.09. 01).  
4 Odpowiednio: Dz. U. Nr 175, poz. 1042 i Dz. U. Nr 136, poz. 1116. 
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Przygotowując propozycję wyżej wymienionych form obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów Dyrektor Gimnazjum 
uwzględniał m.in.: ich potrzeby zdrowotne, zainteresowania, osiągnięcia 
w danej dyscyplinie sportu lub aktywności fizycznej. Skład grup ustalany był na 
podstawie informacji uzyskiwanych od pielęgniarki szkolnej w zakresie 
obejmującym ich potrzeby zdrowotne oraz wypełnianych przez rodziców 
deklaracji. 

(akta kontroli str. 207-211, 322-340) 

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

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

W nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
uczestniczyło w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio: 118, 125 
i 112 uczniów, tj. 21,45%, 24,13% i 22,44% ogółu uczniów Gimnazjum 
(niektórzy uczniowie uczestniczyli w dwóch formach zajęć) - tygodniowo 30, 32 
i 23 godziny. 

Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili w poszczególnych latach 
zajęcia sportowe i zdrowotno-rekreacyjne dla łącznie 74, 73 i 54 osób 
w wymiarze 8, 13 i 10 godzin tygodniowo w 8, 12 i 9 grupach ćwiczeniowych, 
wypełniając obowiązek wynikający z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela5. 

Nadobowiązkowe pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia 
w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do 
dyspozycji dyrektora szkoły, realizowano jako: gry z piłką, piłka koszykowa, 
piłka siatkowa, badminton (w roku szkolnym 2009/2010), piłka koszykowa, piłka 
siatkowa (w roku szkolnym 2010/2011), piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka 
ręczna (w roku szkolnym 2011/2012), a ponadto gimnastyka korekcyjna w roku 
szkolnym 2010/2011 i 2011/2012. Zajęcia z pływania nie były prowadzone. 

(akta kontroli str. 177, 178) 

Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć 
pozalekcyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 i § 11 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 
dokumentacji6 (dalej: „rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania”). 

(akta kontroli str. 341-345, 347-391) 

W działalności Gimnazjum w zakresie nadobowiązkowych pozalekcyjnych 
zajęć sportowo-rekreacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

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

Gimnazjum dysponowało wiedzą o stanie zdrowotnym uczniów na podstawie 
danych przekazywanych na bieżąco przez pielęgniarkę szkolną – raz w roku  
w formie zestawień tabelarycznych oraz na bieżąco w formie odręcznych 
notatek.  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, na podstawie zaświadczeń 
lekarskich i dokumentacji medycznej z opieki profilaktycznej sprawowanej 
przez pielęgniarkę szkolną, rozpoznanych zostało odpowiednio 356, 396 i 445 
dysfunkcji (przy stanie 550, 518 i 499 uczniów w szkole). Przy czym 
u niektórych uczniów występowała więcej niż jedna wada. Najczęściej 
występującymi dysfunkcjami były: skolioza (odpowiednio u 198, 241 i 272 
uczniów), nadwaga (16, 20 i 20 przypadków), otyłość (44, 48 i 48 przypadków) 
i płaskostopie (98, 87 i 105 przypadków). 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 Gimnazjum zorganizowało zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich, zgłaszających chęć uczestniczenia 
(poprzez podpisaną przez rodziców deklarację), tj. odpowiednio dla 10, 17 i 16 
uczniów (tj. 1,81%, 3,28% i 3,21% ogólnej liczby uczniów), w wymiarze 
odpowiednio: 1, 1 i 2 godzin tygodniowo. 

Zajęcia korekcyjne były prowadzone przez osobę, która ukończyła studia 
wyższe magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie specjalności 
sportowej odnowy biologicznej i fizjoterapii.  

(dowód: akta kontroli str. 64-65, 208-211, 309-310, 339-340, 392-394) 

W działalności Gimnazjum 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 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 realizowane były dwa następujące 
programy: 

1) U. Kierczak i J Kanota: „Zdrowie – sport – rekreacja – program wychowania 
fizycznego – gimnazjum”, wydawnictwo IMPULS, Kraków 2009 r., numer 
w szkolnym zestawie G3-15/2009, dopuszczony w roku szkolnym 2009/2010, 
(realizowany w klasie 1A dz., kontynuowany w 2010/2011 i 2011/2012 
i zakończony), 

2) A. Jaroszewska, A. Jaroszewski, T. Bojarczuk, I. Bojarczuk, 
M. Walentynowicz, M. Waniewski: „Sport to zdrowie – program Wychowania 
fizycznego i edukacji zdrowotnej w Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego 
w Malborku”, numer w szkolnym zestawie G3-14/2009, dopuszczony w roku 
szkolnym 2009/2010, (realizowany w pozostałych grupach ćwiczeniowych klas 
pierwszych, kontynuowany w 2010/2011 i 2011/2012 i zakończony). 

Gimnazjum nie dysponowało dokumentacją potwierdzającą procedurę 
dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego. Obowiązek 
archiwizowania tych dokumentów nie wynikał z obowiązujących przepisów. 

 (akta kontroli str. 159, 215-216, 700) 

Dyrektor Gimnazjum podpisał w dniu 14.09.2011 r. „Procedurę dopuszczenia 
do użytku programu nauczania w Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego 
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w Malborku”, która obowiązywała i była stosowana od roku szkolnego 
2012/2013.  

(akta kontroli str. 145-147, 160-172) 

Przyjęte programy nauczania realizowano we wskazanych przez organ 
założycielski obiektach sportowych Gimnazjum, których  zarządcą była  Szkoła 
Podstawowa Nr 5 w Malborku oraz w własnym obiekcie „Orlik”. Obiekty te były 
wyposażone w niezbędne do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  
i odpowiednio oznakowane urządzenia i sprzęt sportowy. 

(akta kontroli, str. 64-65, 342-345) 

1. W dzienniku lekcyjnym oddziału 1-3a roku szkolnym 2010/2011 wpisano, że 
stosuje się program A. Jaroszewska, A. Jaroszewski: „Wychowanie fizyczne 
i edukacja zdrowotna Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku. 
Sport i zdrowie – świadomy wybór” (nr dopuszczenia G3-20/2010), mimo 
że zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej7, dopuszczone były do realizacji 
w tym oddziale inne programy8. 

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Gimnazjum w latach 2009/2010–
2010/2011 w oddziale 1-3a były realizowane programy G3-14/2009 
(chłopcy) i G3-15/2009 (dziewczęta), mimo że w zapisie dziennika błędnie 
wpisano program G3-20/2010. 

(akta kontroli str. 212-214) 

2. W roku szkolnym 2011/2012 w prowadzonym dzienniku lekcyjnym w wersji 
elektronicznej (dziennika w innej formie nie prowadzono) nie wpisano 
nazwy realizowanego programu nauczania, podczas gdy obowiązek 
dokumentowania przebiegu nauczania w danym roku szkolnym wynikał 
z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji 
przebiegu nauczania. 

(akta kontroli str. 145-159, 319-321) 

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora rok szkolny 2011/2012 był pierwszym 
rokiem pracy z e-dziennikiem. Nie znaleziono wówczas miejsca, gdzie zapis 
o realizowanym programie nauczania miałby być ujęty. Po zmianach 
oprogramowania e-dziennika i przeszkoleniu kadry wpis o realizowanych 
programach był realizowany. 

(akta kontroli str. 212-214) 

1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania 
fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, w dziennikach lekcyjnych 
kontrolowanych oddziałów odnotowano tematy zajęć realizujące wszystkie 
wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół9 
(dalej: „podstawa programowa z 2008 r.”). 

(akta kontroli, str. 556 - 601) 

                                                      
7 Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 07/09 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów 

nauczania w roku szkolnym 2009/2010  
8 w grupach ćwiczeniowych dziewcząt i chłopców miały być realizowane dwa programy: Zdrowie – sport – rekreacja – program 

wychowania fizycznego – gimnazjum” (G3-15/2009) i Sport to zdrowie – program Wychowania fizycznego i edukacji 
zdrowotnej w Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku (G3-14/2009). 

9 Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17 uchylone z dniem 1 września 2012 r. 
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Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale 1-3a w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 realizowano w wymiarze od 389 do 410 godzin, co wypełniało 
warunki określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania z 2002 r. (385 godzin zajęć edukacyjnych). 

(akta kontroli, str.671) 

Na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych nie można było jednoznacznie 
określić w jakim wymiarze zajęcia wychowania fizycznego odbywały się 
w salach gimnastycznych, na boiskach szkolnych i w terenie. Wykorzystywana 
przez Gimnazjum infrastruktura sportowa była dostosowana do wymagań 
zawartych w podstawie programowej z 2008 r. 

(akta kontroli, str. 64-65, 235-236) 

Gimnazjum dysponowało kompleksem boisk sportowych zbudowanych 
w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje boisko – Orlik 2012”. 
Kompleks użytkowany był przez dzieci i młodzieży nieodpłatnie, za okazaniem 
dokumentu tożsamości, zgodnie z sporządzonym harmonogram jego 
wykorzystania, tj. w godzinach popołudniowych, w soboty i niedziele oraz 
w okresie wakacji letnich. W latach 2009-2010 opiekę nad kompleksem 
sprawowały zatrudnione przez Gimnazjum osoby; od 2011 r. Gimnazjum 
zatrudniało animatorów Orlik 2012, finansowanych  w 50% z ww. programu. 

(akta kontroli, str. 644-670) 

Zajęcia z edukacji zdrowotnej na III etapie edukacji prowadzono w klasach 
trzecich w drugim semestrze, w wymiarze 30 godzin i odbywały się w salach 
lekcyjnych. Ponadto były wspierane poprzez realizację treści z zakresu 
edukacji zdrowotnej w ramach przedmiotów: wychowanie fizyczne, biologia, 
wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla 
bezpieczeństwa, religia i etyka. Programy nauczania tych przedmiotów 
uwzględniały wymagania szczegółowe określone w podstawie programowej 
z 2008 r.  

W Gimnazjum realizowane były przez pedagoga szkolnego programy 
profilaktyczno-edukacyjne: 

 w roku szkolnym 2009/2010 - 6 programów dla uczniów (palenie tytoniu, 
ryzyko AIDS, alkohol, higiena jamy ustnej, odżywianie, pierwsza pomoc); 

 w roku szkolnym 2010/2011 – 7 programów dla uczniów (AIDS, radzenie 
sobie ze stresem, palenie tytoniu, dopalacze, pierwsza pomoc, ryzykowne 
zachowania, stop cyberprzemocy) oraz 3 dla rodziców (nowe zagrożenia – 
dopalacze, zagadnienia przemocy i odrzucenia, zachowania ryzykowne); 

 w roku szkolnym 2011/2012 – 8 programów dla uczniów (AIDS – 
kontynuacja, radzenie sobie ze stresem, palenie tytoniu, dopalacze, stop 
cyberprzemocy, zdrowy styl życia, alkoholizm, wady postawy). 

(akta kontroli, str. 602-609) 

Najwyższa Izba Kontroli odnosząc się do wprowadzania Zalecanych warunków 
i sposobów realizacji podstawy programowej z 2008 r. w zakresie edukacji 
zdrowotnej zauważa, że Gimnazjum nie było w posiadaniu dokumentów 
potwierdzających przeprowadzenie przez nauczycieli, we współpracy 
z pielęgniarką szkolną, diagnozy potrzeb z powyższego zakresu, udziału 
rodziców uczniów w planowaniu, realizacji i ewaluacji tych zajęć.  

(akta kontroli str. 131-133, 207-211, 701-705) 
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W działalności Gimnazjum w zakresie realizacji obowiązujących programów 
nauczania wychowania fizycznego, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości organizację i realizację kształcenia w zakresie wychowania 
fizycznego. 

 

2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego 

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

W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 funkcjonował wewnątrzszkolny 
system oceniania (dalej: „WSO”) zawarty w Statucie Gimnazjum10 (dalej: 
„Statut”). W Gimnazjum opracowany został przedmiotowy system oceniania 
z wychowania fizycznego – brak było daty jego ustanowienia (dalej: „PSO”). 

Zgodnie z postanowieniem § 3 pkt 15 WSO przy ustalaniu oceny 
m.in. z wychowania fizycznego należało w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki zajęć. Wysiłek, o którym mowa w § 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków  
i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych11 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie oceniania”), ujmowano m.in. jako maksymalne 
wykorzystanie możliwości ucznia, a także pomoc w organizacji zajęć, udział  
w zawodach.  

Zgodnie z wymogami PSO wystawiane oceny z zajęć wychowania fizycznego 
wynikały m.in. z aktywności ucznia, jego zaangażowania, systematycznego 
usprawniania, wykonywania ćwiczeń ruchowych z maksymalnym 
wykorzystaniem swoich możliwości. I tak przykładowo ocenę: 

 celującą mógł uzyskać uczeń, który m.in.: uzyskał średnią ocen minimum 
5,0 ze wszystkich sprawdzianów umiejętności, wiadomości oraz testów 
zdolności motorycznych, był wzorowo przygotowany do zajęć, dbał 
o własne zdrowie, aktywnie uczestniczył w zajęciach szkolnych i poza 
szkolnych; 

 dobrą mógł uzyskać uczeń, który m.in.: uzyskał średnią ocen minimum 4,0 
ze wszystkich sprawdzianów umiejętności, wiadomości oraz testów 
zdolności motorycznych, był zawsze przygotowany do zajęć do wyboru; 

 dostateczną mógł uzyskać uczeń, który m.in.: uzyskał średnią ocen 
minimum 3,0 ze wszystkich sprawdzianów umiejętności, wykonywał 
ćwiczenia i zadania ruchowe w miarę swoich możliwości. 

(akta kontroli str. 179-195, 523-524) 

Uczniowie oraz rodzice byli informowani przez nauczycieli o stosowanym 
systemie oceniania i kryteriach uzyskania ocen szkolnych wynikających z WSO 
i PSO podczas lekcji i spotkań z rodzicami. 

                                                      
10 uchwała nr 10/07 Rady Pedagogicznej z dnia 24.09.2007 r., zmieniona w zakresie wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

uchwałą nr 11/08 z dnia 27.09.2008 r., ze zm. 
11 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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(akta kontroli str. 196-198, 525-536) 

Na zakończenie cyklu kształcenia 2009/2010 – 2011/2012 nauczyciele określali 
efekty kształcenia i poziom spełniania przez uczniów wymagań podstawy 
programowej z 2008 r. w dokumencie „arkusz monitorowania realizacji 
podstawy programowej”, wypełniany dla każdej klasy, w którym określano 
m.in. kolejny rok szkolny, nauczyciela prowadzącego, liczbę godzin 
planowanych i zrealizowanych, a ponadto wymieniano: cele kształcenia – 
wymagania ogólne takie jak np. dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy 
rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku 
aktywności fizycznej ze zdrowiem, a także treści nauczania – wymagania 
szczegółowe – diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju 
fizycznego. 

(akta kontroli str. 199-203) 

W Statucie 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. 

Z wyjaśnienia Dyrektora wynika, że w Statucie nie określono sposobu 
uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny przez przeoczenie.  

(akta kontroli, str. 523-524, 611-643) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej 
nieprawidłowości ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego. 

 

3. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach 
wychowania fizycznego i we współzawodnictwie 
sportowym 

3.1. Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego 
Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 wyniosła odpowiednio: 87,45%, 89,08% 
i 88,76%. Frekwencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego wynosiła: 
82,92%, 84,67% i 86,15%. 
Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów w lekcjach 
wychowania fizycznego w okresie od 26 do 30 listopada 2012 r. wykazało 
obecność na zajęciach na poziomie 80,14%, relację uczniów niećwiczących do 
liczby uczniów zapisanych ogółem – 29,03%, obecnych niećwiczących do 
liczby zapisanych – 9,05%, obecnych niećwiczących do liczby obecnych – 
11,30%. 
Z obecnych na zajęciach uczniów (1416) nie ćwiczyło, z następujących 
przyczyn: brak stroju 3,11% (44), inne przyczyny 2,97% (42), zwolnienie 
rodziców 2,82% (40), decyzja dyrektora o zwolnieniu 1,84% (26), bieżące 
zwolnienie lekarskie 0,56% (8). 

(akta kontroli, str. 204-206) 

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

Ustalone 

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

W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 liczba uczniów zwolnionych 
z czynnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego, na podstawie decyzji 
Dyrektora wyniosła 45 (8,2% ogółu uczniów), 30 (5,8%) i 31 uczniów (6,2%). 

W Szkole obowiązywała „Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania 
fizycznego” (dokument nie datowany, bez podpisu Dyrektora). O zwolnieniach 
uczniów decyzję podejmował Dyrektor na podstawie wniosków rodziców, do 
których załączano zwolnienia lekarskie, wypełniając wymogi wynikające z § 8 
rozporządzenia w sprawie oceniania. W decyzjach tych Dyrektor określał czas 
zwolnienia, który był zgodny z zapisem w zwolnieniach lekarskich. 

Zwolnieni uczniowie byli obecni na zajęciach z wychowania fizycznego. 
Opuszczenie zajęć następowało jedynie na pisemny wniosek rodziców złożony 
do Dyrektora.  

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. 

(akta kontroli, str. 134-144, 264-285) 

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

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

W Gimnazjum rozgrywane były mistrzostwa szkoły w dyscyplinach: piłka nożna 
chłopców (2010/2011), piłka ręczna dziewcząt, piłka ręczna chłopców, 
koszykówka chłopców, siatkówka chłopców (2009/2010) i „dwójki siatkarskie” 
chłopców (2010/2011 i 2011/2012).  

W kontrolowanych latach przedstawiciele Gimnazjum wzięli udział łącznie w 81 
sportowych imprezach pozaszkolnych (na poziomie miejskim, powiatowym 
i wojewódzkim) w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, koszykówka 
dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, piłka nożna chłopców, piłka ręczna 
dziewcząt, biegi przełajowe, lekkoatletyka, przy czym w poszczególnych latach 
brało udział odpowiednio 509, 501 i 521 uczniów (niektóre osoby uczestniczyły 
w kilku zawodach). 

Gimnazjum współpracowało z: Pomorską Federacją Sportu (siatkówka), 
Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Pomorskim Związkiem Piłki Siatkowej, 
Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Piłki Siatkowej, Powiatowym Związkiem 
Piłki Siatkowej, Miejską Radą Sportu. Współpraca dotyczyła 
m.in. przygotowania do turniejów i olimpiad młodzieżowych, udziału uczniów 
w zgrupowaniach i obozach sportowych. 

Największe sukcesy uczniów to: zdobycie mistrzostwa Polski w VII i VIII 
Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej Radom 2011 i Kołobrzeg 
2012 r. w dyscyplinie piłka siatkowa oraz Mistrzostwo Polski w I edycji Orlik 
Volleymania 2011, a w 2012 r. siódme miejsce w Mistrzostwach Świata we 
Francji (Toulon 2012). 

(akta kontroli, str. 537-550) 

Opis stanu 
faktycznego 
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W działalności Gimnazjum w zakresie udziału uczniów szkoły 
we współzawodnictwie sportowym nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie uczestnictwo 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 

Obiekty sportowo-rekreacyjne oraz sprzęt sportowy, którymi dysponowało 
Gimnazjum znajdowały się w stanie nie budzącym zastrzeżeń oraz były 
wyposażone w tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, zgodnie z wymogami § 31 ust. 1 
pkt. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach12 (dalej: „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny”).  

Szkoła posiadała certyfikaty i atesty na sprzęt sportowy zakupiony w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 r. 

(akta kontroli, str. 21-26, 64-70, 101-104, 235-263, 304-307, 650-651) 

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 bezpieczeństwa 
i higieny.  

(akta kontroli, str. 58-63) 

Gimnazjum prowadziło książkę obiektu budowlanego dla „Kompleksu boisk 
sportowych Orlik 2012” od 3 kwietnia 2009 r. Obiekt corocznie był poddawany 
kontrolom okresowym stanu technicznego, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane13. Obowiązek prowadzenia 
książek obiektów budowlanych dla pozostałych budynków i budowli ciążył na 
zarządcy nieruchomości, którym była Szkoła Podstawowa Nr 5. 

Dyrektor Gimnazjum przeprowadzał w sierpniu każdego roku kontrolę 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
szkoły, zgodnie z wymogiem wynikającym z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Kontrolami tymi objęte zostały wszystkie 
użytkowane przez Gimnazjum obiekty sportowo-rekreacyjne, a także szatnie 
i toalety. Zalecenia wykazane w protokołach przeglądu placówki, sporządzonych 
w latach 2010 i 2011 dotyczące m.in. konieczności umieszczenia w miejscu 
ogólnodostępnym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznaczenia wyjścia 
głównego, uzupełnienia oznakowania głównego wyłącznika prądu, hydrantu, 
wyjścia ewakuacyjnego oraz przeprowadzenia próby ewakuacji, zostały 
wykonane. 

Kopie protokołów kontroli przekazywane były organowi prowadzącemu oraz 
zarządcy budynku stosownie do wymogu § 3 ust. 2 rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny.  

                                                      
12 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
13 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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(akta kontroli, str. 21-26, 76-100, 105-121) 

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

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali zaświadczenia o przeszkoleniu 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wymagane § 21 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny.  

(akta kontroli, str. 174) 

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego był wyposażony w apteczkę 
zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję 
o zasadach udzielania tej pomocy, zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny.  

(akta kontroli, str. 64-70) 

Dyrektor Gimnazjum wypełnił obowiązek sprawowania profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad uczniem wynikający z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie 
oświaty, zawierając w tym celu porozumienie z firmą Indywidualna Praktyka 
Pielęgniarska BD, oraz zorganizował gabinet profilaktyki zdrowotnej. 
W gabinecie pracowała pielęgniarka medycyny szkolnej – spełniająca 
wymagania kwalifikacyjne wynikające z § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą14 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
organizacji profilaktycznej opieki”), prowadziła opiekę profilaktyczną nad 
uczniami oraz ich dokumentację medyczną zgodnie z wymogiem § 8 i 10 
ww. rozporządzenia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki. Pielęgniarka 
zobowiązana była (na podstawie ww. porozumienia) do udziału w planowaniu, 
realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej. 

 (akta kontroli, str. 286-300) 

W działalności Gimnazjum w zakresie sposobu i zakresu zapewnienia uczniom 
pomocy medycznej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

W Gimnazjum doszło w latach szkolnych 2006/2007-2011/2012 do 138 
wypadków na zajęciach wychowania fizycznego (odpowiednio 14, 20, 32, 27, 24, 
21 wypadków), które zostały odnotowane w rejestrze wypadków prowadzonym 
przez Dyrektora. Przyczynami wypadków na lekcjach wychowania fizycznego 
były: nieuwaga (76 przypadków), uderzenie nieumyślne (31), pobicie, umyślne 
uderzenie (3), inna przyczyna (28), w tym: upadek w trakcie odbioru piłki, upadek 
w wyniku zderzenia, złe stąpnięcie. Wszystkie wypadki odnotowywane były 
w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej.  

(akta kontroli, str. 27–37, 217-221) 

Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora w Gimnazjum podejmowane były działania 
mające na celu zmniejszenie ilości wypadków takie, jak: omawianie 
i przekazywanie treści, które pozwalają zrozumieć niebezpieczeństwo 
wynikające z korzystania z nieodpowiednich miejsc rekreacji, uświadamianie 
potrzeb informowania nauczyciela, wychowawcy o zaobserwowanych 
zagrożeniach, przypominanie zasad wzywania i udzielania pomocy. 

                                                      
14 Dz.U. Nr 139, poz 1133. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 



 

13 

Podejmowane działania profilaktyczne włączone zostały do szkolnego programu 
profilaktycznego.  

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej Dyrektor Gimnazjum powierzył spółce Biuro Kompleksowej 
Obsługi Firm „J&J” s.c. z Malborka. Z firmą tą zawarte zostały trzy kolejne 
umowy, obowiązujące w latach 2006-2015. Zgodnie z tymi umowami ww. firma 
uczestniczyła w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków uczniów, 
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych 
wypadków, kontroli realizacji tych wniosków, prowadziła rejestr wypadków, 
a także kompletowała i przechowywała dokumenty dotyczące wypadków. 
Od 1.09.2009 r. w Gimnazjum funkcjonowała „Procedura postępowania 
w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia”. 

 (akta kontroli, str. 45 – 57, 126) 

W Gimnazjum przestrzegano przepisów rozdziału 4 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny, dotyczących wypadków osób pozostających pod 
opieką szkoły, w tym m.in. sporządzano protokoły powypadkowe według wzoru 
ustalonego w załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny, które były podpisywane przez Dyrektora, o wypadku powiadamiano 
rodziców, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego 
inspektora pracy, organ prowadzący szkołę, radę rodziców. Rejestr wypadków 
był prowadzony w sposób zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do 
ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 

Odbiór protokołów powypadkowych potwierdzili rodzice uczniów 
w 15 przypadkach, 9 protokołów nie zostało odebranych przez rodziców 
(opiekunów prawnych), a odbiór pozostałych 114 protokołów nie został 
potwierdzony przez rodziców lub prawnych opiekunów (odbiór potwierdzili 
uczniowie).  

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że odbiór protokołu przez ucznia następował na 
życzenie rodziców przekazywane telefonicznie. Każdorazowo rodzice byli 
informowani o sporządzeniu dokumentacji powypadkowej, również 
w przypadkach jej nieodebrania, jednakże nie wyrazili woli zapoznania się z nią, 
ani jej odbioru.  

Gimnazjum posiadało analizę wypadków uczniów w latach szkolnych 2008/2009 
– 2011/2012, w której m.in. zalecono: uczenie bezpiecznego wykonywania 
ćwiczeń, umiejętności asekuracji oraz korzystania z urządzeń, przyborów 
i przyrządów, eliminowanie czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 
ćwiczących, nie zezwalanie na ćwiczenia bez nadzoru pedagogicznego, 
usuwanie z miejsca ćwiczeń zbędnego sprzętu i przyrządów, zapewnianie 
właściwej dyscypliny ćwiczących.  

 (akta kontroli, str. 38 – 44, 122-130, 222-231) 

W trakcie oględzin w dniu 20.11.2012 r. stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
niekompletności dwóch włączników elektrycznych w szatni nr 13, mogących 
stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. Brakujące elementy 
zostały uzupełnione w tym samym dniu.  

 (akta kontroli, str. 71-75) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gimnazjum, mimo 
stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków na lekcjach wychowania fizycznego. 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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5. Kwalifikacje i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego 

5.1. Stan zatrudnienia w szkole i kwalifikacje nauczycieli 
wychowania fizycznego 

W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum zatrudnionych było pięciu nauczycieli 
wychowania fizycznego (nauczyciele dyplomowani). 

Nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania w gimnazjum, legitymując się 
ukończeniem studiów wyższych w zakresie wychowania fizycznego 
i przygotowaniem pedagogicznym, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli15.  

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali również dodatkowe kwalifikacje: 
trenera piłki siatkowej (dwie osoby) i uprawnienia instruktora sportu: piłki 
siatkowej, piłki ręcznej (jedna osoba), pływania (dwie osoby), rekreacji ruchowej 
specjalność fitness (jedna osoba).  

(akta kontroli, str. 8-9)  

W działalności Gimnazjum w zakresie stanu zatrudnienia w szkole i kwalifikacji 
nauczycieli wychowania fizycznego nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego 

Nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w latach 2009/2010-
2011/2012 łącznie w ośmiu formach doskonalenia, z których pięć ukończyło 
4 nauczycieli. Formy doskonalenia dotyczyły uzyskania uprawnień: instruktora 
sportu w zakresie piłki ręcznej (1 osoba w 2009/2010), trenera II klasy ze 
specjalnością piłka siatkowa (1 osoba w 2009/2010). Ponadto 2 osoby 
uczestniczyły w 30-godzinnych zajęciach pod nazwą „Edukacja zdrowotna na 
lekcjach wychowania fizycznego” w 2010/2011, a 1 osoba wzięła udział w dwóch 
formach szkolenia (2011/2012).  

Nauczyciele wychowania fizycznego nie doskonalili się z zakresu wdrażania 
podstawy programowej przedmiotu z 2008 r., (wyjątek 2 nauczycieli, którzy 
ukończyli ww. formę z edukacji zdrowotnej). 

Z wyjaśnienia Dyrektora wynika, że inni nauczyciele wychowania fizycznego nie 
byli zainteresowani udziałem w formach doskonalenia zawodowego. 

(akta kontroli, str. 10-11, 302-303) 

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

W działalności Gimnazjum w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli wychowania fizycznego nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
15 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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5.3. Nadzór pedagogiczny dyrektora Gimnazjum w zakresie 
wychowania fizycznego 

W Gimnazjum obowiązywał w poszczególnych badanych latach szkolnych 
roczny plan nadzoru pedagogicznego zawierający organizację m.in.: ewaluacji 
wewnętrznej i kontroli przestrzegania przepisów prawa. We wnioskach 
formułowanych każdego roku z prowadzonego nadzoru wskazano, bez 
szczegółowego odniesienia się do wychowania fizycznego m.in., że na bieżąco 
monitorowano realizację podstawy programowej i przyjętych programów na 
hospitacjach (obserwacjach).  

W ramach nadzoru pedagogicznego w zakresie wychowania fizycznego, 
w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012, zrealizowano 4, 4 i 2 obserwacje 
zajęć nauczycieli z odpowiednio 6, 6 i 4 zaplanowanych. Tematyka obserwacji 
dotyczyła m.in. tematów: Kształtowanie określonych cech motorycznych na 
obwodzie stacyjnym - pomiar i ocena poziomu sprawności, Test harwardzki, 
Działania dla poprawy zdrowia psychicznego, stanowiących elementy zawarte 
w podstawie programowej przedmiotu. 

W ich wyniku sformułowano 9 wniosków/zaleceń (m.in. uświadomić uczniom cele 
i zadanie lekcji podając im temat lekcji, nauczyć jak mogą te elementy 
wykorzystać w praktyce, wymagać od uczniów noszenia stroju sportowego, 
kończyć lekcje zgodnie z dzwonkiem, prowadzić zajęcia z techniki 
wykonywanych ćwiczeń, w trakcie lekcji upominać uczniów popełniających 
błędy), które zostały zrealizowane. 

(akta kontroli, str.551-555, 672-694) 

W działalności Gimnazjum w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora 
Gimnazjum nad prowadzeniem przedmiotu wychowanie fizyczne nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością Gimnazjum w zakresie 
wychowania fizycznego 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził w dniu 
13.12.2010 r. kontrolę utrzymania obiektu budowlanego (hali sportowej) 
w zakresie przeprowadzania odśnieżania dachu. W wyniku kontroli stwierdzono, 
że dach jest odśnieżony i zalecono usuwanie nadmiaru śniegu na bieżąco oraz 
monitorowanie grubości pokrywy śnieżnej, co zostało wykonywane.  

(akta kontroli, str. 311-318). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie kwalifikacje i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego. 

 

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

Badani uczniowie16 podali, że chętnie 74 (47%) lub raczej chętnie 47 (30%) 
uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego. Sport poza szkołą uprawiają 
systematycznie 62 osoby (40%), 59 (38%) osób sporadycznie, a 32 (21%) osób 
nie uprawia sportu  

                                                      
16  W badaniu wzięło udział łącznie 160 uczniów kl. VI SP i kl. II i III Gimnazjum. 
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Uczniowie stwierdzili, że podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane 
były takie aktywności jak: gry zespołowe (139 wskazań, tj. 32% ogółu 
odpowiedzi), ćwiczenia na siłowni (109 wskazań – 25%) i ćwiczenia 
gimnastyczne (69 wskazań – 16%). 

Większość uczniów (135, tj. 85%) uważa, że zapoznano ich z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, 
natomiast 24 uczniów (15%) było odmiennego zdania. Spośród osób, które 
uznały, że zapoznano je z powyższymi zasadami, 125 odpowiedziało, 
że stosowało je na zajęciach z przedmiotu. 

Ankietowanych 130 uczniów (83%) podało, że stopień trudności i intensywności 
ćwiczeń jest lub raczej jest dostosowany do ich aktualnej sprawności fizycznej 
i możliwości fizycznych, natomiast 27 uczniów (17%) stwierdziło, że raczej nie 
jest lub nie jest.  

Przypadki unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego były 
spowodowane w opinii uczniów głównie: nieciekawie prowadzonymi zajęciami 
(33 wskazania spośród ogółem 115), zbyt trudnymi ćwiczeniami (8 wskazań), 
chorobą lub kontuzją (33 wskazania), złym samopoczuciem, zmęczeniem, 
brakiem czasu (37), oczekiwaniem na rozpoczęcie zajęć (1), sprawami 
rodzinnymi (3 wskazania). 

W opinii 139 uczniów (88%) wystawiane przez nauczycieli oceny z wychowania 
fizycznego odpowiadały lub raczej odpowiadały poziomowi ich wiedzy, 
umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie zadań i ćwiczeń, dziewiętnastu 
uczniów (12%) było przeciwnego zdania.  

Zdaniem 111 uczniów (71%) udział w szkolnych zajęciach wychowania 
fizycznego przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej, a 46 osób 
(29%) było przeciwnego zdania.  

(akta kontroli str. 12-15) 

NIK nie oceniała wyników zebranych ankiet. 

 

7. Zagadnienia wynikające ze skargi na działalność 

organizacyjną i finansową Dyrektora Gimnazjum 

W okresie 2009/2010 do 2011/2012 w Gimnazjum zawarto z dwoma 
nauczycielami zatrudnionymi na stanowiskach nauczyciel wychowania 
fizycznego, dodatkowe umowy o pracę, na podstawie których zatrudniono ich na 
stanowisku nauczyciel-instruktor zajęć pozalekcyjnych piłki siatkowej, w związku 
z realizacją programu „Siatkówka w każdej szkole”. W pierwszym przypadku, 
z nauczycielem zatrudnionym na pełnym etacie, zawierano w kolejnych latach 
szkolnych trzy umowy dodatkowe odpowiednio na: 0,78, 0,66 i 0,5 etatu. 
W drugim przypadku z nauczycielem zatrudnionym na 0,5 etatu, w związku 
z realizacją programu „Siatkówka w każdej szkole”, zawarto w okresie 2008/2009 
jedną dodatkową umowę w wymiarze 0,5 etatu. 
Zawarcie dodatkowych umów na czas określony (art. 10 ust. 7 Karty 
Nauczyciela) uzasadnione było wykonywaniem innych czynności niż określone 
w podstawowej umowie o pracę ww. nauczycieli wychowania fizycznego, 
w godzinach pozalekcyjnych oraz potrzebą organizacji nauczania programu 
nałożonego przez organ założycielski. Zgodnie art. 91c ust. 1, Karty Nauczyciela 
zatrudnienie na dodatkowym etacie, do wykonywania czynności innych niż 
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określone w podstawowej umowie o pracę, mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 26 czerwca 1998 r. Kodeks pracy17.  

 (akta kontroli str. 443-522, 347-391) 

Dodatek stażowy do wymienionych wyżej umów naliczono w sposób zgodny 
z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy18, w myśl 

którego, nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym 
stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się 
odrębnie dla każdego stosunku pracy. 

 (akta kontroli str. 443-522, 418-426) 

Informacje w arkuszu organizacyjnym dotyczące umowy dodatkowej 
na realizację programu „Siatkówka w każdej szkole” zostały zapisane w formie 
sugerującej, iż są to umowy zawarte z dwoma różnymi osobami (etat 
podstawowy S.Z, etat dodatkowy T.Z). Obie umowy zostały zawarte w formie 
pisemnej z tą samą osobą – S.Z. - w wymiarach omówionych powyżej. 
Wg wyjaśnienia Dyrektora projekty arkuszy organizacyjnych sporządzane były 
za pomocą programu komputerowego, który nie posiadał technicznej możliwości 
wprowadzenia dwóch umów dla identycznie brzmiących danych osobowych. 
W związku z powyższym utrudnieniem świadomie zróżnicowano nazewnictwo 
związane z drugą umową, w celu wprowadzenie jej do systemu.  

( akta kontroli str. 398-406) 

W okresie 2009/2010 do 2011/2012 Gimnazjum zatrudniało nauczyciela 
w niepełnym wymiarze godzin na stanowisku nauczyciel–rehabilitant, 
posiadającego podstawową umowę o pracę w innej placówce. Dokumentacja 
potwierdzająca prawo do dodatku za staż pracy była w wymienionym okresie 
kilkakrotnie uzupełniania przez pracownika, co uprawniało do zmiany wysokości 
dodatku stażowego w miesiącu następującym po dokonaniu uzupełnienia. 
Wysokość dodatku stażowego wykazanego w arkuszu organizacyjnym 
(sporządzanym przed rozpoczęciem roku szkolnego) ulegała w trakcie roku 
podwyższeniom odpowiadającym dokonanym uzupełnieniom dokumentacji.  

(akta kontroli str. 494-522, 347-391) 

Naliczanie wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny następowało 
po przedłożeniu przez nauczyciela pisemnej informacji - rozliczenie godzin 
ponadwymiarowych. Rozliczenie nauczyciela było zatwierdzane przez 
V-ce Dyrektora i podpisane przez Dyrektora Gimnazjum, a zbiorczy wykaz 
nadgodzin przekazywano do organu założycielskiego. W dokumentacji 
rozliczeniowej nie stwierdzono zapisów dotyczących naliczenia i wypłacenia 
nadgodzin za rozgrywki klubowe UKS „Orzeł”.  

 ( akta kontroli str. 409-438) 

Stwierdzono prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 
2011/2012 w dwóch grupach ćwiczeniowych, w których liczebność przekraczała 
o jedną i cztery osoby limit 26 uczniów określony w § 6 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r, co opisano w pkt. 1.1. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

 

                                                      
17 Dz. U. Nr.21 poz.94 ze zm. 
18 Dz. U. Nr 22, poz. 181 
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Najwyższa Izba Kontroli częściowo potwierdziła nieprawidłowości w zakresie 
wskazanym w złożonej skardze.  

IV. Wnioski 
Kontrolujący poinformował Dyrektora na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia  
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli19 o stwierdzonym 
niebezpieczeństwie, polegającym na niekompletności dwóch włączników 
elektrycznych w szatni nr 13, mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia ludzkiego. Brakujące elementy zostały uzupełnione w tym samym dniu.  

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) zapewnienie liczebności grup ćwiczeniowych na zajęciach wychowania 
fizycznego zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

2) określenie w Statucie sposobu uzasadnienia oceny ucznia przez nauczyciela, 

3) prawidłowe zapisy w dziennikach lekcyjnych dotyczące realizowanych 
programów nauczania z zakresu wychowania fizycznego.  

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 uwagi 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, dnia     marca 2013 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Kontroler Dyrektor 
 Katarzyna Juchniewicz 

Specjalista kontroli państwowej 

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

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

Podpis  

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