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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. Ewa Gross, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 83197 
z dnia 24.10.2012 r. i nr 84813 z 5.02.2013 r. 

2. Hanna Rybczyńska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 84762 z dnia 7.11.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 88-89, 371-372) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Niemcewicza 1, 

83-000 Pruszcz Gdański (dalej: „Szkoła”)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Karnath, Dyrektor Szkoły  

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

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

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

 wprowadzenie alternatywnych form organizacji zajęć wychowania fizycznego;  

 prawidłowa realizacja programu nauczania z wychowania fizycznego;  

 zatrudnienie nauczycieli wychowania fizycznego z odpowiednimi 
kwalifikacjami i zapewnienie im doskonalenia zawodowego; 

 prawidłowe sprawowanie nadzoru nad pracą nauczycieli wychowania 
fizycznego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 prowadzenia zajęć w 36 grupach liczących powyżej 26 uczniów;  

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

 niezapewnienia bezpiecznych warunków na zajęciach wychowania 
fizycznego prowadzonych na pływalni; 

 wprowadzenia niewłaściwych danych do Systemu Informacji Oświatowej 
(dalej: „SIO”) dotyczących wypadków uczniów. 

 

 

 

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

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena organizacji i efektów kształcenia w zakresie 
wychowania fizycznego i uprawiania sportu szkolnego w 
szkołach publicznych i niepublicznych 

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach Szkoły funkcjonowało 
Gimnazjum Nr 1 (dalej: „Gimnazjum”) oraz I Liceum Ogólnokształcące (dalej: 
„Liceum”).  

(dowód: akta kontroli str. 84) 

Zgodnie z art. 13a ust. 22 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3 
(dalej: „u.s.o.”), dla uczniów Gimnazjum obowiązywał czterogodzinny, a dla uczniów 
Liceum trzygodzinny tygodniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 52-59) 

W badanym okresie w Gimnazjum utworzono odpowiednio 16, 15 i 15 oddziałów. 
Zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej w wymiarze 
wynoszącym od jednej do dwóch godzin tygodniowo w Gimnazjum realizowano 
odpowiednio w 28, 25 i 26 grupach (z podziałem na dziewczęta i chłopców). 
Liczebność tych grup wynosiła od 12 do 24 uczniów, tj. zgodnie z § 6 ust. 5 
obowiązującego do dnia 31 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych4, dalej: („rozporządzenie w sprawie ramowych planów 
nauczania”).  

W Gimnazjum obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach do wyboru 
realizowane były w badanych latach łącznie w 82 grupach (odpowiednio w 21, 26 
i 35). Liczebność 46 z tych grup (56,1%) wynosiła od 12 do 26 uczniów, a 36 grup 
(43,9%) liczyło od 27 do 56 uczniów.  

 (dowód: akta kontroli str. 9, 52-59) 

Zajęcia wychowania fizycznego w Liceum realizowane były wyłącznie w formie 
klasowo-lekcyjnej w wymiarze 3 godzin w 15 oddziałach; w badanych latach 
utworzono łącznie odpowiednio 28, 27 i 20 grup (podział na dziewczęta i chłopców).    

Liczebność grup na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych w Liceum 
w formie klasowo-lekcyjnej nie przekroczyła 26 osób (zgodnie z § 6 ust. 5 
ww. rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania). 

(dowód: akta kontroli str. 9, 52-59) 

1. W latach 2009/2010-2011/2012 liczebność 36 z 82 grup (po 12 w każdym roku 
szkolnym) na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych w Gimnazjum 
w formach do wyboru, wynosiła od 27 do 56 uczniów w grupie i  przekraczała od 
1 do 30 uczniów maksymalną dopuszczalną liczbę uczniów określoną w § 6 ust. 
5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania (26 uczniów). 

                                                           
2
 Obowiązującym od dnia 16 października 2010 r., poprzednio – art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.). 
3 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
4  Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm., obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 204). 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 (dowód: akta kontroli str. 9, 52-59) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w kontrolowanych latach Szkoła dysponowała 
na zajęcia do wyboru mniejszą liczbą godzin niż wynikająca z podziału klas na 
grupy, a z analizy frekwencji wynikało, że faktyczna liczebność grup 
w większości nie przekracza wymaganych 26 osób.  

NIK nie uznaje powyższego wyjaśnienia, ponieważ organizując grupy 
ćwiczeniowe Dyrektor nie może zakładać, iż część uczniów (np. ze względu na 
zwolnienia lekarskie oraz inne okoliczności) nie będzie uczestniczyć 
w prowadzonych zajęciach wychowania fizycznego. Kontrola frekwencji 
uczniów na zajęciach wychowania fizycznego w formach do wyboru wykazała, 
że liczebność 12 grup z 36 grup (w tym 5 dotyczących zajęć prowadzonych na 
pływalni) przekroczyła wymagany ww. rozporządzeniem limit 26 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 225, 229,279-305) 

2. Organizacja zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez Szkołę na 
wynajmowanej pływalni, o których mowa w ww. punkcie 1, nie zapewniała 
bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez Szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek, do 
czego obliguje Dyrektora Szkoły § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej  Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach5 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie BHP”) w związku z § 8 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa 
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających 
sporty wodne6 (dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa 
osób pływających”). Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie BHP dyrektor 
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, 
a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych 
jednostek, a zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
warunków bezpieczeństwa osób pływających w zajęciach prowadzonych 
w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może 
przypadać więcej niż 15 uczestników. 

Ustalono, że w badanych latach w zajęciach tych uczestniczyło od 9 do 31 
uczniów, z tego 147 godzin (z 175) odbyło się przy liczebności wynoszącej od 
16 do 31 uczniów.  

Wg wyjaśnienia Dyrektora Szkoły, grupy uczniów podczas zajęć na basenie 
dzielono tak, by w wodzie przebywało jednorazowo do 15 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 229, 279-305, 312-313, 370, 375, ) 

W ocenie NIK powyższe wyjaśnienie nie jest przekonywujące, gdyż zgodnie 
z przepisami rozporządzenia w sprawie BHP należało zapewnić opiekę nad 
wszystkimi uczniami znajdującymi się na pływalni, a nie tylko nad uczniami 
przebywającymi w wodzie. 

 

                                                           
5 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
6 Dz. U. Nr 57. poz. 358, rozporządzenie obowiązywało do dnia 17 października 2012 r. 
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1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego w formach do wyboru 
przez uczniów realizowano w Gimnazjum jako zajęcia pozalekcyjne, tj.: zajęcia 
sportowe (gry zespołowe, unihokej, tenis stołowy, pływanie), zajęcia 
sprawnościowo-zdrowotne lub rekreacyjno-zdrowotne (siłownia), zajęcia taneczne 
(fitness).  

Wymiar godzin wychowania fizycznego w formach do wyboru wynosił: w roku 
2009/2010 od jednej (w klasie II i III) do dwóch godzin (klasa I), w 2010/2011 od 
jednej (w klasie III) do dwóch godzin (klasa I i II) i w roku 2011/2012 po 2 godziny 
tygodniowo w każdej klasie. Nie łączono godzin w formach do wyboru, o których 
mowa w kolejnych obowiązujących rozporządzeniach w sprawie dopuszczalnych 
form organizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego7 . 

Przygotowana przez Dyrektora Szkoły oferta zajęć wychowania fizycznego do 
wyboru przez uczniów uwzględniała wymogi określone odpowiednio w § 3 ust. 2 
rozporządzenia z 2009 r., i  § 3 ust. 1 rozporządzenia z 2011 r., w szczególności 
wykorzystano kwalifikacje nauczyciela proponując zajęcia fitness i uwzględniono 
potrzeby zdrowotne uczniów organizując zajęcia na basenie.  

Proponowane przez Dyrektora Szkoły zajęcia do wyboru były uzgodnione 
z organem prowadzącym i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną oraz Radę 
Rodziców Szkoły zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia z 2009 r. i § 3 ust. 2 
rozporządzenia z 2011 r.  

Tematyka zajęć do wyboru i frekwencja były dokumentowane w dziennikach zajęć 
pozalekcyjnych, natomiast oceny w dziennikach lekcyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 51, 74-82) 

W Liceum, w roku szkolnym 2011/2012 nie skorzystano z możliwości, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 2011 r., stosownie do których zajęcia 
wychowania fizycznego mogą być organizowane przez szkołę w formie zajęć do 
wyboru przez uczniów, jako: sportowe, sprawnościowo - zdrowotne, taneczne, 
w formie aktywnej turystyki. 

Jak wyjaśnił Dyrektor Szkoły, wynikało to  głównie z przyczyn organizacyjnych – 
braku możliwości lokalowych i kadrowych, przy czym uczniowie Liceum 
uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i zdrowotno-rekreacyjnych 
realizowanych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela8 oraz przeznaczonych do dyspozycji dyrektora. 

(dowód: akta kontroli str. 22, 51, 58-60) 

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

                                                           
7 § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 

dopuszczalnych form organizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
(Dz. U. Nr 136, poz.1116) – dalej: „rozporządzenie z 2009 r.” i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form organizacji obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042) – dalej: „rozporządzenie z 2011 r.”, 

8 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

W Szkole nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowano jako zajęcia sportowe  
(gry zespołowe na III i IV etapie edukacji w latach 2009/2010-2011/2012). Łączny 
tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosił w poszczególnych latach szkolnych 
odpowiednio 2, 2 i 4 godziny. 

W zajęciach tych uczestniczyło w badanych latach odpowiednio 13, 13 i 44 uczniów, 
tj. 1,42%, 1,49% i 5,09% ogółu uczniów Szkoły (w Gimnazjum: 0, 0, 29 tj.6,4% 
uczniów, w Liceum: 13, 13, 15 uczniów, tj. 3%, 3,2% i 3,7%). 

W ramach obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy Karta 
Nauczyciela prowadzono w Szkole zajęcia sportowe: tenis, siłownia, piłka siatkowa, 
fitness, unihokej, piłka ręczna, piłka nożna, piłka koszykowa, brydż stołowy 
i strzelectwo sportowe. Łączny tygodniowy wymiar tych zajęć wynosił: w roku 
szkolnym 2009/2010 osiem godzin, w roku 2010/2011 i 2011/2012 po 11,5 godziny. 
W zajęciach tych udział wzięło odpowiednio 166, 169, 187, co stanowiło 17,9%, 
19,3% i 21,4% (w Gimnazjum: 114, 96, 113 uczniów, tj. 23,3%, 21%, 24,9%, 
w Liceum: 52, 73, 74 uczniów, tj. 12,1%, 17,7%, 18%).    

Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
zgodnie z § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji9 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania”). 

(dowód: akt kontroli str. 9-16, 57-59) 

W zajęciach z pływania uczestniczyło w badanych latach 84, 96 i 61 uczniów 
Gimnazjum, tj. 17%, 20% i 13% ogółu uczniów, natomiast w Liceum uczniowie nie 
uczestniczyli w zajęciach z pływania.  

(dowód: akta kontroli str. 57) 

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

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

Liczba uczniów niepełnosprawnych ruchowo (na podstawie orzeczeń lekarza 
specjalisty o niepełnosprawności ruchowej) wynosiła: w roku 2009/2010 – jedna 
osoba, w 2010/2011 – trzy osoby, a w 2011/2012 – jedna osoba. Dwoje spośród 
tych uczniów było zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego. Rodzice tych 
uczniów nie skorzystali z możliwości udziału tych uczniów w zajęciach 
gimnastycznych lub na basenie. Jedna osoba posiadająca orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego była objęta zajęciami rewalidacyjnymi (jako pomoc 
w edukacji przedmiotowej). 

Uczniowie ze stwierdzonymi, podczas badań przesiewowych, dysfunkcjami stanowili 
odpowiednio 199 (21,8%), 202 (23%) i 196 (22,6%) uczniów Szkoły. Zaburzenia 
narządu ruchu (skoliozę) rozpoznano u 86, 85 i 85 uczniów, nadmiar masy ciała 
(otyłość) stwierdzono u 53, 58 i 55 uczniów. Nadwaga wystąpiła u 60, 59 i 56 
uczniów.  

                                                           
9 Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm. 

Opis stanu 
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Uczniowie z zaburzeniami narządu ruchu (łącznie 85, z tego 69 z Gimnazjum i 16 
z Liceum), zgodnie z kartą profilaktycznego badania lekarskiego (wniosek 
bilansowy) i karty zdrowia mieli wskazanie do wykonywania dodatkowych ćwiczeń 
korekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 60, 312-313, 368-369, 375) 

44 uczniów spośród 85 z ww. zaburzeniami, posiadający wskazanie do 
wykonywania dodatkowych ćwiczeń korekcyjnych, uczestniczyło (w ramach 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru) w zajęciach 
rekreacyjno-zdrowotnych (z pływania, fitness i siłowni).   

(dowód: akta kontroli str. 57-59, 312-313, 368-369) 

W Szkole nie były prowadzone zajęcia korekcyjne.  

Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że uczniowie i ich rodzice nie zgłaszali 
potrzeby organizowania zajęć korekcyjnych, zaś Szkoła w ramach godzin 
wychowania fizycznego do wyboru zaproponowała uczniom Gimnazjum – 
uwzględniając potrzeby dzieci z dysfunkcją ruchową (skolioza i otyłość) – zajęcia 
z pływania, zajęcia na siłowni i zajęcia taneczne fitness, co zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez rodziców i realizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 229, 250) 

W działalności Szkoły 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 Szkole na poszczególnych etapach edukacji dopuszczono do użytku następujące 
programy nauczania wychowania fizycznego: 

1) M. Śmiglewska, Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum. 
Wyd. Bea-Bleja 1999 r. (DKW 4014-290/99; 32/2009), ze zmianami dokonanymi 
przez nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum w 2009 r. dotyczącymi 
w szczególności uzupełnienia ww. programu w zakresie treści bloku Edukacja 
zdrowotna; wdrażany w kl. I-III Gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010; program 
obowiązujący również w roku 2012/2013, 

2) T. Glos, U. Kierczak, Program wychowania fizycznego dla czterech etapów 
edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji (WSiP 2001 r. MEN-DKW-4014-
88/01; 18/2009) wdrażany w Liceum od roku szkolnego 2009/2010, 

3) U.Kierczak, Zdrowie-Sport-Rekreacja. Koncepcja wychowania fizycznego dla 
wszystkich etapów edukacyjnych. IV etap edukacyjny (OW IMPULS 2012 r., 
19/2012) wdrażany w kl. I Liceum od roku szkolnego 2012/2013.     

Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania wychowania fizycznego 
w Gimnazjum złożony był przez nauczyciela wychowania fizycznego i dopuszczony 
do użytku na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej.  

Dyrektor Szkoły nie skorzystał z możliwości wystąpienia o opinię w sprawie 
programu, o której mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 8.06.2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów 
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wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników10.  

 (dowód: akta kontroli, str. 9-20, 60-61, 187-190) 

W dopuszczonym do realizacji programie nauczania w Gimnazjum zawarto 
wymagania szczegółowe dotyczące podstawy programowej z 2008 r. wynikające 
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół11 (dalej: „rozporządzenie w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r.”). 

(dowód: akta kontroli, str. 60-61, 228-248) 

Szkoła spełniała wymagania dotyczące obiektów sportowych, urządzeń sportowych 
i wyposażenia sportowego określone w dopuszczonych do użytku programów 
nauczania wynikające w zakresie infrastruktury sportowej tj. posiadała własną halę 
sportową (salę gimnastyczną, salę do tańca, siłownię, salę do tenisa stołowego), 
boisko sportowe, dysponowała niezbędnym wyposażeniem sportowym (piłki, 
ławeczki, materace), korzystała także z pływalni (na podstawie umowy wynajmu).  

(dowód: akta kontroli, str. 9-21, 61-65) 

Dopuszczenie programu nauczania wychowania fizycznego w Gimnazjum było 
poprzedzone (bez sporządzenia jej pisemnie) diagnozą indywidualnych możliwości 
i potrzeb uczniów, prowadzoną corocznie przez nauczycieli wychowania fizycznego 
na pierwszych zajęciach przy zapoznaniu uczniów z wymaganiami dotyczącymi 
oceniania oraz przez pielęgniarkę szkolną, która każdego roku prowadziła badania 
przesiewowe i posiada indywidualne karty ucznia wraz z badaniami lekarskimi, 
w tym opinie lekarza dotycząca zaleceń ws. uczestnictwa w zajęciach wychowania 
fizycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 47-50, 59-61229-230) 

W działalności Szkoły w zakresie dopuszczenia do użytku szkolnego programów 
nauczania wychowania fizycznego nie stwierdzono nieprawidłowości.  

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 
Realizację programu nauczania wychowania fizycznego zbadano w dwóch 
oddziałach (C i D) Gimnazjum, w trzyletnim cyklu kształcenia (2009/2010-
2011/2012). Ustalono, że realizację zajęć prowadzonych w systemie klasowo-
lekcyjnym dokumentowano w dziennikach lekcyjnych zgodnie z wymogiem § 7 ust. 
1 i 3 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. 

W Gimnazjum przestrzegano normy co najmniej 385 godzin zajęć wychowania 
fizycznego w cyklu kształcenia od roku szkolnego 2009/2010 do 2011/2012, 
określonej w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania z 2002 r. Każda z badanych grup zrealizowała łącznie 398 godzin, z tego: 
na boisku w wymiarze 132 godziny (33,3%), w hali sportowej, w tym w sali 
gimnastycznej, sali do tańca, sali do tenisa stołowego w wymiarze 250 godzin 
(62,7%), w terenie, w wymiarze 16 godzin (4%).  

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

                                                           
10 Dz. U. Nr 89, poz. 730 – rozporządzenie uchylone z dniem 18.07.2012 r. 
11 Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 września 2012 r. 
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W badanych dwóch oddziałach Gimnazjum na zajęciach wychowania fizycznego, 
zrealizowano tematykę edukacji zdrowotnej określoną w przyjętym programie 
nauczania. Blok „Edukacja zdrowotna” zrealizowano w systemie klasowo-lekcyjnym 
w trzyletnim cyklu kształcenia w łącznym wymiarze 12 godzin w oddziale C i 19 
godzin w oddziale D12.  

 (dowód: akta kontroli, str. 47-49, 111-130) 

W zakresie wdrażania Zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy 
programowej z 2008 r. dla gimnazjum z zakresu edukacji zdrowotnej stwierdzono:  

 brak sporządzonej odrębnie, dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie 
przez nauczycieli we współpracy pielęgniarką szkolną diagnozy potrzeb 
uczniów z zakresu edukacji zdrowotnej, za wyjątkiem przygotowania propozycji 
zajęć do wyboru przez uczniów w wyniku, której wprowadzono m.in. zajęcia  na 
siłowni, pływanie i fitness.  
W okresie objętym kontrolą pielęgniarka szkolna uczestniczyła 
w następujących działaniach Szkoły związanych z edukacją i profilaktyką 
zdrowotną: prowadzenie pogadanek na temat szczepień, gruźlicy, grypy 
sezonowej i ptasiej (oraz przygotowanie gazetki ściennej na ten temat), 
przeprowadzanie spotkań z uczniami nt. udzielania pierwszej pomocy wraz 
z pokazem;  

 wspieranie treści z zakresu edukacji zdrowotnej również w ramach innych 
przedmiotów nauczania, tj.: biologii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy 
o społeczeństwie;  

 skoordynowanie szkolnej edukacji zdrowotnej z programami edukacyjnymi 
dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób, 
oferowanych szkołom przez różne podmioty, realizowano uczestnicząc 
w programie edukacyjnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
pn. „Trzymaj formę – zdrowy styl życia” oraz programie „Odlot”; 

 uczestnictwo uczniów w planowaniu i realizacji zajęć polegające na organizacji 
przez Samorząd Uczniowski cyklu spotkań pn. „Ludzie z pasją” (osoby 
zaproszone promowały zdrowy i aktywny styl życia). Uczniowie promowali: 
zdrowy styl żywienia (w ramach akcji „Wtorek z przekąską”), dzień turystyki, 
dzień bez tytoniu, opracowywali gazetki, plakaty i prelekcje;  

 realizację zajęć z zastosowaniem metody projektu (projekty: „Menager sportu” 
oraz „Mierzymy, ważymy, liczymy – w jaki sposób styl życia wpływa na nasze 
zdrowie”, realizowano we współpracy z nauczycielami matematyki i plastyki) 
oraz organizowano konkursy wiedzy o AIDS i wiedzy ratowniczej oraz konkurs 
fotograficzny; 

 współpracę nauczycieli z rodzicami uczniów w planowaniu i realizacji zajęć, 
która odbywała się poprzez ich akceptację zajęć zdrowotnych do wyboru dla 
ucznia, pozytywne zaopiniowanie przez Radę Rodziców programu wychowania 
i programu profilaktyki, wyrażanie zgody na udział dzieci w różnego rodzaju 
prelekcjach, pogadankach, konkursach oraz przedstawieniach profilaktycznych.  

(dowód: akta kontroli, str. 9-21, 61-65, 229-230, 242-246) 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Liceum zrealizowano 
międzyprzedmiotową ścieżkę edukacyjną - edukacja prozdrowotna określoną 

                                                           
12 W publikacji Podstawa programowa z komentarzami, Wychowanie fizyczne dla bezpieczeństwa w 
szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, MEN 2009 r. wskazano, że prowadzenie zajęć z edukacji 
zdrowotnej powinno odbywać się w grupach koedukacyjnych w odpowiednio przygotowanych salach 
lekcyjnych a nie na sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych. Jako optymalną formę 
organizacji zajęć zaproponowano kurs w wymiarze co najmniej 30 godzin w cyklu ciągłym. 
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w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół13.   

(dowód: akta kontroli, str. 312-313, 357-367) 

W rozpoczętym roku szkolnym 2012/2013, cyklu nauczania w klasie I Liceum, 
zaplanowano realizację treści edukacji zdrowotnej w ramach zajęć wychowania 
fizycznego, zgodnie z załącznikiem 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół14. Treści 
nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej zostały ujęte w przyjętym do realizacji od 
roku szkolnego 2012/2013 programie nauczania wychowania fizycznego autorstwa 
U.Kierczak „Zdrowie-Sport-Rekreacja. Koncepcja wychowania fizycznego dla 
wszystkich etapów edukacyjnych. IV etap edukacyjny”. 

(dowód: akta kontroli str. 9-20, 60-61, 312-314) 

W działalności Szkoły w zakresie realizacji obowiązujących programów nauczania 
wychowania fizycznego, nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości organizację i efekty kształcenia w zakresie wychowania fizycznego 
i uprawiania sportu szkolnego. 

2. Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania osiągnięć uczniów z przedmiotu wychowanie 
fizyczne  

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

W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 funkcjonował wewnątrzszkolny system 
oceniania (dalej: „WSO”) stanowiący element Statutu Szkoły (dalej: „Statut”). 
W  badanym okresie obowiązywały dwa WSO (z 2008 r. oraz z 2012 r.). W Szkole 
wprowadzono także określony przez nauczycieli Przedmiotowy System Oceniania  
z wychowania fizycznego (dalej: „PSO”) w Gimnazjum (z 1.09.2009 r. i 1.09.2010 r.) 
i Liceum (bez daty).  

(dowód: akta kontroli str. 83-98) 

Zarówno w WSO i PSO w Szkole wskazano, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych15 (dalej: „rozporządzenie 
w sprawie oceniania”), że podstawą oceny jest wysiłek ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających z specyfiki zajęć. 

W PSO Gimnazjum określono zakresy oceny z przedmiotu, i tak:  

                                                           
13 Dz. U. Nr 51, poz. 458. 
14 Dz. U. z 2012r. poz. 977.  
15 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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 aktywność - podejście do przedmiotu wyrażone, indywidualnym wkładem, 
zaangażowaniem i wysiłkiem włożonym przez ucznia w wykonanie zadania 
ruchowego oraz umiejętność współdziałania z partnerem i współpracy w zespole;  

 frekwencja - przygotowanie do zajęć oraz ilość godzin aktywnego uczestnictwa 
w lekcjach wychowania fizycznego w trakcie semestru;  

 poziom i postęp sprawności - w grupie wiekowej uwzględniano indywidualne 
predyspozycje i możliwości ucznia; wykonywano testy sprawności fizycznej, 
wskazywano dyscypliny z jakich będą sprawdzane umiejętności, zaznaczono że 
raz w roku będzie oceniana umiejętność przeprowadzania rozgrzewki;  

 wiedza, edukacja zdrowotna - nauczyciel sprawdza wiedzę ucznia z zakresu 
kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej w formie pisemnej lub ustnie. 

W PSO Liceum określono zakres oceny w następujący sposób: postawa ucznia 
(sumienne wywiązywanie się z obowiązków, frekwencja, zaangażowanie w przebieg 
lekcji przygotowanie się do zajęć stosunek do własnego ciała i przeciwnika, 
aktywność fizyczna, reprezentowanie szkoły na zawodach, dodatkowe prace 
podejmowane na rzecz wychowania fizycznego) oraz poziom sprawności fizycznej 
(opanowanie umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas 
zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, osiągnięte wyniki, dokładność 
wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy). PSO Liceum nie wskazywał jakimi 
narzędziami będą mierzone postępy (np. testy sprawności fizycznej), 
z częstotliwością w cyklu kształcenia, a także w jakim zakresie i w jaki sposób 
postępy te będą uwzględniane w ocenianiu osiągnięć uczniów. W powyższym PSO 
określono także ogólne  „Wymagania na poszczególne oceny”.  

PSO Gimnazjum i Liceum regulowało kwestię obniżenia wymagań edukacyjnych 
uczniów zgodnie z wymogiem wynikającym z § 6 ust. 1a ww. rozporządzenia 
w sprawie oceniania16.  

Badanie obejmujące łącznie 15 uczniów (z klas III Gimnazjum i Liceum), u których 
stwierdzono dysfunkcje ruchowe w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 
wykazało, że wobec każdego z tych uczniów uwzględniano zakresy oceniania 
określone w PSO. W szczególności dopełniano obowiązek informowania uczniów 
i ich rodziców (opiekunów prawnych) m.in. o wymaganiach edukacyjnych 
niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen (zgodnie z wymogiem § 4 ust. 1 
rozporządzenia ws oceniania), a przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego 
brano pod uwagę m.in. wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (zgodnie z wymogiem § 7 
ww. rozporządzenia w sprawie oceniania). 

(dowód: akta kontroli, str. 38-42) 

Efekty kształcenia z zakresu wychowania fizycznego dla Gimnazjum określone były 
w przyjętym w kontrolowanym okresie programie nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 147-158, 191-222) 

W Statucie Szkoły 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. 

                                                           
16 § 6 ust. 1 został zmieniony przez § 1 pkt 2 lit a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 
17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491) 
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(dowód: akta kontroli, str. 40-41) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że pominięto ujęcie zapisów w tym zakresie, ponieważ 
dotychczas nikt nie wnioskował o uzasadnienie ustalonej oceny, przy czym zgodnie 
ze Statutem Szkoły każda ocena niedostateczna jest pisemnie uzasadniana.  

(dowód: akta kontroli, str. 225, 249)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości 

funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów 
z przedmiotu wychowanie fizyczne.  

3. Ocena skuteczności działań zamierzających do 
zapewnienia aktywnego udziału uczniów w zajęciach 
wychowania fizycznego 

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

W badanym okresie frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego w porównaniu do frekwencji ogółem w szkole przedstawiała się 
następująco: 

- w Gimnazjum: 75,1%, 75,7% i 81,2%, 
- w Liceum: 89,2%, 89,4%, 87,2%  

Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012 dla poszczególnych etapów edukacji wynosiła: 

- w Gimnazjum: 86,7%, 87,9% i 87,5%, 
- w Liceum: 89,6%, 90,4%, 90,5%. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 26-37)  

Przeprowadzone w dniach 5-9 listopada 2012 r. badanie udziału uczniów Szkoły 
w zajęciach wychowania fizycznego wykazało obecność na poziomie 84,1% 
w Gimnazjum (przy 420 zapisanych uczniów) i 84,7% w Liceum (393 zapisanych 
uczniów) przy ogólnej frekwencji w Szkole wynoszącej 84,3%. Na zajęciach 
wychowania fizycznego nie ćwiczyło 11,3% obecnych na zajęciach uczniów 
(7,9% w Gimnazjum, 14,7% w Liceum).  
Najczęstszymi przyczynami niećwiczenia uczniów były: zwolnienie rodziców 3% 
w Gimnazjum i 4,1% w Liceum, decyzje Dyrektora Zespołu Szkół o zwolnieniu 
z zajęć wychowania fizycznego 0,9% w Gimnazjum i 4,2% w Liceum, brak stroju 
2,1% w Gimnazjum i 2,3% w Liceum, niedyspozycja 1,46% w Gimnazjum i 2,1% 
w Liceum, krótkoterminowe zwolnienia lekarskie 0,4% w Gimnazjum i 2% w Liceum. 

 (dowód: akta kontroli str. 26-37) 

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

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

W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 liczba uczniów zwolnionych 
z czynnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego, na podstawie decyzji dyrektora 
Szkoły, wynosiła w Gimnazjum: 15, 11, 10, a w Liceum: 28, 27 i 26 uczniów.  

Badanie 15 (spośród 117) decyzji dyrektora Szkoły o zwolnieniu uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego wykazało, że decyzje te zostały podjęte zgodnie z przepisami 
§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, a w arkuszach ocen uczniów, zgodnie 
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z wymogiem określonym w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisywano: „zwolniony/zwolniona”. Uczniowie ci byli obecni na zajęciach wychowania 
fizycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 101) 

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

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

W badanym okresie organizowano mistrzostwa Szkoły w piłce siatkowej, piłce 
koszykowej, halowej piłce nożnej. 

W pozaszkolnych zawodach sportowych, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, 
uczestniczyło odpowiednio 264, 232 i 187 uczniów (niektóre osoby w kilku 
konkurencjach), co w porównaniu do liczby uczniów Szkoły stanowiło odpowiednio 
28,9%, 26,6% oraz 22,1% ogółu uczniów Szkoły. 

Największymi osiągnięciami uczniów Szkoły były: 

 w roku szkolnym 2009/2010: trzecie miejsce w miejskich zawodach szkół 
gimnazjalnych w piłce siatkowej oraz pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski 
juniorów w łyżwiarstwie figurowym,  

 w roku szkolnym 2010/2011: pierwsze miejsce w wojewódzkim finale 
Gimnazjady w judo i pierwsze miejsce  w Pucharze Polski juniorek w judo, 

 w roku szkolnym 2011/2012: trzecie miejsce Wojewódzkiej Gimnazjady w piłce 
siatkowej chłopców, trzecie miejsce w zawodach ogólnokrajowych w karate 
shotokan. 

Szkoła współpracowała z klubami sportowymi w zakresie: 
- rekrutacji zawodników spośród uczniów Szkoły lub ich szkolenia z trzema klubami 
na podstawie pisemnego (Klub Sportowy „CZARNI”17 i UKS „JANTAR”) i ustnego 
porozumienia (UKS „BRYZA” Kolbudy),  
- współorganizacji imprez sportowych z jednym klubem (ustne porozumienie z UKS 
„RADUNIA”). 
Ponadto Szkoła udostępniała swoje obiekty sportowe ww. klubom sportowym na 
organizację zawodów sportowych. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 43-46, 373) 

W zakresie udziału uczniów we współzawodnictwie sportowym nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

                                                           
17 Zgodnie z porozumieniem Klub zobowiązany był do: umożliwienia uczniom Szkoły rozwoju 
zainteresowań piłkarskich oraz podniesienie na wyższy poziom ich umiejętności, dot. uczniów 
urodzonych w 1999 (junior C) oraz 1998 i 1997 roku (junior B); wyposażenia zawodników klubu 
w niezbędny sprzęt specjalistyczny, pomocy szkole w wyposażenie, w zestaw strojów sportowych; 
przedstawienia dyrektorowi szkoły harmonogramu zajęć klubowych oraz terminarza rozgrywek, 
organizacji otwartych lekcje treningowych dla nauczycieli, pomocy w organizacji zawodów i turniejów. 
Szkoła w ramach współpracy z Klubem zobowiązała się do: ułożenia tygodniowego planu lekcji by 
umożliwić zawodnikom trenowanie w klubie, umożliwienia uczniom udziału w zawodach i obozach 
szkoleniowych, badaniach sportowo-lekarskich, pierwszeństwa udostępnienia obiektów sportowych 
szkoły dla potrzeb treningowych na ogólnych zasadach najmu, wyróżnienia zawodników klubu za 
osiągnięcia naukowe i sportowe, pomocy w nadrabianiu zaległości z powodu uczestnictwa 
w zawodach szkolnych i klubowych. 
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4. Ocena tworzenia i przestrzegania bezpiecznych 
i higienicznych warunków realizacji zajęć wychowania 
fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do 
szkoły 

W kontrolowanym okresie Dyrektor Szkoły18 dokonywał raz w roku, przeglądu 
obiektów należących do Szkoły (hala sportowo-widowiskowa i budynek szkolny), 
pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych 
obiektów przez uczniów i pracowników, zgodnie z wymogiem określonym w § 3 
ust.1 rozporządzenia w sprawie BHP. Protokoły z tych kontroli wskazywały m.in., 
że obiekty zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z nich. Kopie 
ww. protokołów kontroli przekazywane były, zgodnie z wymogiem określonym w § 3 
pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie BHP, organowi prowadzącemu.  

(dowód: akta kontroli str. 102-108) 

Powyższe obiekty poddawane były okresowym kontrolom stanu technicznego (przez 
osoby posiadające stosowne uprawnienia), zgodnie z wymogiem art. 62 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane19, a zlecane przez kontrolujących 
bieżące naprawy tych obiektów (dotyczące przykładowo naprawy instalacji 
elektrycznej i naprawy oświetlenia oraz naprawy i wymiany drzwi w hali sportowo 
widowiskowej), były niezwłocznie przeprowadzane.  

(dowód: akta kontroli str. 109-122)  

Szkoła posiadała certyfikaty na użytkowane urządzenia i sprzęt sportowy (np. do 
unihokeja, drabinki, ławeczki i materace gimnastyczne, piłki, hantle, hula-hop, 
skakanki). 

Przeprowadzone oględziny przez NIK hali widowiskowo-sportowej, auli i kompleksu 
boisk wykazały, że w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, 
gier i zabaw były umieszczone tablice informacyjne określające zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego wymagane przepisem 
§ 31 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie BHP.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 19-25) 

W badanych latach nauczyciele wychowania fizycznego na początku każdego roku 
szkolnego zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach 
wychowania fizycznego, zgodnie z § 31 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie BHP.  

 (dowód: akta kontroli str. 38-42) 

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

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposażony był w apteczkę zaopatrzoną 
w środki do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach jej udzielania, 
zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie BHP.  

                                                           
18 Wraz ze społecznym inspektorem pracy oraz starszym inspektorem bhp. 
19 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.  
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Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego posiadali zaświadczenia 
o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, o których mowa w § 21 
ww. rozporządzenia. 

Dyrektor wypełnił obowiązek sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
uczniem wynikający z art. 67 ust. 1 pkt 4 u.s.o., zawierając, w okresie objętym 
kontrolą, umowy najmu w Szkole gabinetu pielęgniarskiego. W załączniku do 
umowy najmu określono zasady współpracy pielęgniarki szkolnej z organami 
Szkoły. Określono w nich: zadania pielęgniarki szkolnej, zasady komunikowania się 
i przepływu informacji oraz zasady działania gabinetu szkolnego.   

Gabinet czynny był codziennie w godzinach pracy Szkoły.  

Obowiązek zapewnia uczniom stałej opieki pielęgniarski w zakresie pomocy 
doraźnej i prowadzenia dokumentacji bilansu zdrowia wpisano w Statucie Szkoły 
w § 4 pkt 7.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13, 19-25, 86, 312-313, 328-336) 

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

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Szkoła prowadziła dwa rejestry wypadków, tj: 

 rejestr wypadków według wzoru określonego w załączniku nr 2 rozporządzenia 
w sprawie BHP, z którego wynikało, że na zajęciach wychowania fizycznego 
w latach szkolnych 2006/2007-2011/2012 nie było wypadków; 

  „rejestr wypadków - częściowy”, który nie spełniał wymogów wynikających 
z § 50 rozporządzenia w sprawie BHP, tj. nie zawierał opisu okoliczności 
wypadku, udzielonej pomocy, środków zapobiegawczych, a także podpisu 
dyrektora. Dla zdarzeń ujętych w tym rejestrze nie przeprowadzano 
postępowania określonego w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie BHP, m.in. 
nie sporządzano protokołu powypadkowego. W dokumencie tym odnotowano 
131 zdarzeń na zajęciach wychowania fizycznego w latach szkolnych 
2006/2007-2011/2012.   

Wg wyjaśnienia Dyrektora „rejestr wypadków-częściowy” prowadzono na 
podstawie informacji o zdarzeniach od firm ubezpieczających uczniów, a także 
od rodziców lub innych uczniów po zaistniałym fakcie, a zdarzenia te nie 
wyczerpywały definicji wypadku. 

W SIO Szkoły jako wypadki uczniów wykazywano zdarzenia (131)20 nie 
wyczerpujące definicji wypadku oraz nie ujęte w prowadzonym w Szkole rejestrze 
wymaganym § 50 rozporządzenia w sprawie BHP. Zgodnie z § 7 pkt 1 
obowiązującego do 31 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty 
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między 
bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych21 w bazie 
SIO ujmuje się dane o uczniach, którzy ulegli wypadkom. 

Dyrektor wyjaśnił, że zdarzenia zgłaszane do SIO nie wyczerpywały wprawdzie 
w pełni przyjętej definicji wypadku, ale nie znaleziono też podstaw do ich 
nieujmowania. 

                                                           
20

 Mające miejsce w latach szkolnych 2006/2007-2011/2012 
21 Dz. U. Nr 277, poz. 2746 ze zm. 
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 (dowód: akta kontroli: 9-20, 52-73, 251-278) 

NIK nie podziela stanowiska Pana Dyrektora, ponieważ w bazie SIO ujęto zdarzenia 
nie wyczerpujące definicji wypadku, nie udokumentowane przeprowadzonym 
postępowaniem powypadkowym oraz wpisami do prowadzonego w Szkole zgodnie 
z § 50 rozporządzenia w sprawie BHP rejestru wypadków, a tylko wypadki powinny 
być ujęte w bazie SIO . 

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

5. Aktywność nauczycieli wychowania fizycznego 
w zakresie doskonalenia zawodowego oraz 
skuteczności nadzoru pedagogicznego w dziedzinie 
wychowania fizycznego 

5.1. Stan zatrudnienia w szkole nauczycieli wychowania 
fizycznego i ich kwalifikacje 

W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30 września 2012 r.) w Szkole zatrudnionych 
było ośmiu nauczycieli wychowania fizycznego (pięć osób posiadało stopień 
nauczyciela dyplomowanego, jedna – nauczyciela mianowanego i dwóch – 
kontraktowego). Posiadali oni kwalifikacje do nauczania w Szkole, legitymując się 
ukończeniem studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne (w tym dwóch 
o specjalności trenerskiej, po jednym o specjalności odnowa biologiczna i turystyka) 
i przygotowaniem pedagogicznym zgodnym z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli22. 

Sześciu spośród ośmiu nauczycieli wychowania fizycznego posiadało dodatkowe 
kwalifikacje, tj.: trenera drugiej klasy (czterech nauczycieli) oraz tytuł instruktora 
sportu (trzech nauczycieli) łącznie siedem tytułów z piłki koszykowej, odnowy 
biologicznej, fitness nowoczesnych form gimnastyki, piłki ręcznej, piłki nożnej). 

(dowód: akta kontroli str. 9, 68-69)  

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

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

W badanym okresie sześciu spośród ośmiu nauczycieli wychowania fizycznego 
ukończyło ogółem 30 różnych form doskonalenia zawodowego, z których siedem 
dotyczyło wychowania fizycznego, w tym 5 form z zakresu wdrażania podstawy 
programowej z 2008 r. Przedmiotem tych form były tematy: „Projekt jako metoda 
nauczania i wychowania” (10 godzin), „Nowa podstawa programowa oraz ramowe 
plany nauczania w szkołach” (6 godzin), „Edukacja zdrowotna w wychowaniu 
fizycznym wg założeń Nowej Podstawy Programowej”, „Wychowanie fizyczne 

                                                           
22 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
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w dobie reformy systemu edukacji”, „Formuła programów własnych wg nowej 
podstawy programowej” (4 godziny). 

(dowód: akta kontroli str. 68-71) 

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

5.3. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły 
w  zakresie wychowania fizycznego  

W planach nadzoru pedagogicznego Szkoły w badanych latach uwzględniono 
monitorowanie i ewaluację wdrażania podstawy programowej z 2008 r. 
W sprawozdaniach z planu nadzoru pedagogicznego w badanych latach nie było 
bezpośredniego odniesienia do przedmiotu wychowanie fizyczne.  

W badanych latach zrealizowano łącznie 14 obserwacji zajęć wychowania 
fizycznego (po 7 w Gimnazjum w Liceum), których tematyka dotyczyła: stanu 
realizacji podstawy programowej, systematyczności i różnorodności oceniania, 
dokładności w prowadzeniu dokumentacji, indywidualizacji procesu dydaktycznego – 
dostosowania wymagań dla ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 
W ich wyniku sformułowano trzy wnioski/zalecenia formalne, które zostały 
zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 72-73, 163-186) 

W działalności Szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły nad 
prowadzeniem przedmiotu wychowanie fizyczne nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego 

W okresie objętym kontrolą w Szkole została przeprowadzona jedna kontrola przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Gdańsku) 
w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych 
w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby 
uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach gimnazjalnych 
oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych. 
W protokole kontroli z 16.12.2011 r. stwierdzono, że „Dyrektor Szkoły organizował 
zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z prawem”. 

(dowód: akta kontroli str. 126-128) 

Ponadto kontrolę w Szkole przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy (w lipcu 
2010 r.) w zakresie wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku nakazu pokontrolnego  m.in. wywieszono 
w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego - w widocznym miejscu, przy 
apteczkach pierwszej pomocy - instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy oraz 
wykaz pracowników wyznaczonych do obsługi apteczek, przeszkolonych 
w udzielaniu tej pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 102-105) 

W działalności Szkoły w zakresie nadzoru zewnętrznego nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie aktywność nauczycieli wychowania 
fizycznego w zakresie doskonalenia zawodowego oraz nadzór pedagogiczny 
w dziedzinie wychowania fizycznego. 
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6. Wyniki badania ankietowego 

W badaniu wzięło udział łącznie 241 uczniów ostatnich klas Szkoły (w tym: 129 
uczniów Gimnazjum i 112 uczniów Liceum) oraz 209 rodziców (prawnych 
opiekunów) uczniów klas III, a także 8 nauczycieli wychowania fizycznego  Szkoły. 
Badani uczniowie podali, że chętnie 115 (48%) lub raczej chętnie 82 (34%) 
uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego. Sport poza szkołą uprawiają 
systematycznie 99 osoby (41%), 91 (38%) osób sporadycznie, a 26 (19%) osób nie 
uprawia sportu.  
Większość uczniów (160, tj. 66%) uważa, że zapoznano ich z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, natomiast 
69 uczniów (28%) było odmiennego zdania. Spośród osób, które uznały, że 
zapoznano je z powyższymi zasadami, 153 odpowiedziało, że stosowało je na 
zajęciach z przedmiotu. 
199 uczniów (83%) podało, że stopień trudności i intensywności ćwiczeń jest lub 
raczej jest dostosowany do ich aktualnej sprawności fizycznej i możliwości 
fizycznych, natomiast 38 uczniów (16%) stwierdziło, że raczej nie jest lub nie jest.  
Przypadki unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego były spowodowane 
w opinii uczniów głównie: nieciekawie prowadzonymi zajęciami (59 wskazań, 
tj. 24%), chorobą i niedyspozycją (34 wskazań, tj. 14%). 28 uczniów (11%) 
przyznało, że nie lubi lub nie chce ćwiczyć z lenistwa. 
W opinii 193 uczniów (80%) wystawiane przez nauczycieli oceny z wychowania 
fizycznego odpowiadały lub raczej odpowiadały poziomowi ich wiedzy, umiejętności 
i wysiłku włożonego w wykonywanie zadań i ćwiczeń, 46 (19%) było przeciwnego 
zdania.  
Zdaniem 135 uczniów (56%) udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego 
przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej, a 105 osób (43%) było 
przeciwnego zdania. 
Na temat realizacji zajęć z wychowania fizycznego wypowiedziało się 209 rodziców 
uczniów, którzy stwierdzili, że: 

 ich dzieci chętnie lub raczej chętnie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach 
z wychowania fizycznego (198 osób, tj. 95%); 

 Szkoła zapewnia warunki bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego 
(203 rodziców, tj. (97%); 

 w większości są systematycznie informowani o postępach swoich dzieci 
z wychowania fizycznego (145 osób, 69%).    

W ocenie wszystkich ankietowanych nauczycieli wychowania fizycznego (8) obiekty 
i wyposażenie Szkoły w sprzęt sportowy zapewniają pełną realizację programu 
nauczania. Istotnych problemów utrudniających realizację podstawy programowej 
nie dostrzegło 4 (50%) nauczycieli, natomiast po 2 wskazało na problem związany  
z łączeniem klas i łączenie zajęć wychowania fizycznego w 2 godzinny blok. 
6 nauczycieli (75%) uznało, że nie zapewniono im systematycznej pomocy 
nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie realizacji modułu wychowania 
fizycznego. Większość nauczycieli podało, że jest przygotowanych do oceniania 
osiągnięć uczniów w zakresie wymagań szczegółowych podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r, wprowadzenia form organizacji zajęć 
obowiązkowych wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów (tak  
2 nauczycieli, raczej tak 1 nauczyciel). 

(dowód: akta kontroli str. 306-309) 
NIK nie oceniała wyników zebranych ankiet. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli23, wnosi o: 

1) zapewnienie liczebności grup ćwiczeniowych na zajęciach wychowania 
fizycznego zgodnej z wymogiem § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania z 2002 r. ( nie większych niż 26 uczniów); 

2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć 

organizowanych na pływalni; 

3) określenie w Statucie sposobu uzasadnienia oceny ucznia przez nauczyciela; 
4)  nieujmowania w bazie danych SIO zdarzeń, które nie były wypadkiem. 

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 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 26 lutego 2013 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Gdańsku 

Kontrolerzy Dyrektor 
 Ewa Gross 

Specjalista k.p. 
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