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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/067 – Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Mieczysław Handzel, starszy inspektor kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli 
nr 83523 z dnia 11 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości w Bielsku-Białej, 
ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, REGON: 350519685 (dalej: Zespół Szkół 
lub ZS). 

(dowód: akta kontroli str.3 ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Danuta Domszy, Dyrektor Zespołu Szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność ZS w zakresie organizacji 
i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012. 
 

Ocenę uzasadnia zakres, waga i skutki nieprawidłowości, które w szczególności 
polegały na:  

a) dopuszczeniu do uŜytku w Gimnazjum wchodzącym w skład ZS programu 
nauczania wychowania fizycznego nieuwzględniającego w pełni obowiązującej 
podstawy programowej wychowania fizycznego określonej w załączniku nr 4 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół2 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r.); 

b) niezrealizowaniu w badanym oddziale Gimnazjum ZS większości wymagań 
szczegółowych podstawy programowej wychowania fizycznego zawartej 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r. 
oraz niespełnieniu normy co najmniej 385 godzin tych zajęć w trzyletnim okresie 
nauczania w gimnazjum, określonej w załączniku nr 6a do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych3 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.), co w konsekwencji 
uniemoŜliwiało osiągnięcie celów kształcenia z przedmiotu na tym etapie 
edukacji; 

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

negatywna.  
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17. Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2012r. 
3 Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm. Rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2012r. 
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c) niezgodności wewnątrzszkolnego systemu  oceniania z wychowania fizycznego 
z przepisami 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 publicznych4 (dalej: rozporządzenie w sprawie oceniania); 

d) niestosowaniu obowiązujących procedur w sytuacji wypadków uczniów na 
zajęciach z wychowania fizycznego. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie zasad kształcenia z zakresu 
wychowania fizycznego i uprawiania sportu szkolnego 

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie 
klasowo-lekcyjnym 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach Zespołu Szkół funkcjonowało 
Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości im. Franciszki Lechner 
w Bielsku-Białej (dalej: Liceum) oraz Gimnazjum Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości 
im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej (dalej: Gimnazjum). Zarówno Liceum jak 
i Gimnazjum są szkołą publiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 3-7) 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowano w latach objętych kontrolą w kl. I-III 
Gimnazjum w odpowiednio 17, 16 i 16 oddziałach (w tym odpowiednio w jednej, 
dwóch i dwóch grupach międzyoddziałowych), a w kl. I-III Liceum w odpowiednio 
siedmiu, ośmiu i sześciu (w tym odpowiednio w pięciu, czterech i czterech grupach 
międzyoddziałowych). W kl. I-III Gimnazjum i Liceum grupy ćwiczeniowe, utworzone 
oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, nie przekraczały 26 uczniów, zgodnie z § 6 
ust. 5 i 5a rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. Zgodnie 
z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: u.s.o.)5 
zapewniono 4.godzinny tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego dla uczniów kl. I-III. Gimnazjum i 3.godzinny tygodniowy wymiar 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kl. I-III Liceum. 

(dowód: akta kontroli str. 11-16) 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

W roku szkolnym 2009/2010 nie prowadzono w ZS zajęć wychowania fizycznego 
w formie do wyboru przez uczniów. Natomiast w latach szkolnych 2010/2011-
2011/2012 wprowadzono zajęcia w takiej formie, korzystając z moŜliwości 
wynikających z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 
2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego6 oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego7. W roku szkolnym 2010/2011 w ZS taką formą objęto 
24 oddziały (100% oddziałów w ZS), a w roku 2011/2012 - 22 oddziały (100%). 
W roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum, w ramach tych zajęć, uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach sportowych w takich dyscyplinach jak: siatkówka 

                                                      
4 Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zm. 
5 Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
6 Dz. U. Nr 136, poz. 1116 (uchylone z dniem 1 września 2011 r.). 
7 Dz. U. Nr 175, poz. 1042. 
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(242 uczniów), koszykówka (30 uczniów), piłka noŜna (117 uczniów), pływanie 
(75 uczniów), lodowisko (70 uczniów), ścianka wspinaczkowa (91 uczniów) oraz 
w zajęciach rekreacyjno-zdrowotnych, tj. w zajęciach na siłowni i z tenisa stołowego 
(260 uczniów), a takŜe w zajęciach tanecznych (9 uczniów). Natomiast w Liceum 
w roku szkolnym 2010/2011, w ramach tych zajęć, uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach sportowych w takich dyscyplinach jak: siatkówka (129 uczniów), piłka 
noŜna (50 uczniów), lodowisko (40 uczniów), ścianka wspinaczkowa (40 uczniów), 
oraz zajęciach rekreacyjno-zdrowotnych (129 uczniów), a takŜe w zajęciach 
tanecznych (51 uczniów). Niektórzy uczniowie uczestniczyli w kilku formach zajęć, 
gdzie w przypadku zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum dwie godziny 
w tygodniu stanowiły zajęcia do wyboru, a w przypadku Liceum jedna godzina 
w tygodniu do wyboru. 
W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum uczniowie uczestniczyli, w ramach zajęć 
sportowych, w takich dyscyplinach jak: siatkówka (231 uczniów), koszykówka 
(115 uczniów), piłka noŜna (124 uczniów), pływanie (90 uczniów), lodowisko 
(99 uczniów), ścianka wspinaczkowa (110 uczniów), piłka ręczna (36 uczniów) oraz 
w zajęciach rekreacyjno-zdrowotnych, tj. w zajęciach na siłowni i z tenisa stołowego 
(263 uczniów), a takŜe w zajęciach tanecznych (16 uczniów). Natomiast w Liceum 
w roku szkolnym 2011/2012, w ramach tych zajęć, uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach sportowych w takich dyscyplinach jak: siatkówka (70 uczniów), piłka 
noŜna (33 uczniów), lodowisko (35 uczniów), ścianka wspinaczkowa (44 uczniów) 
oraz w zajęciach rekreacyjno-zdrowotnych (101 uczniów), a takŜe w zajęciach 
tanecznych (44 uczniów). Niektórzy uczniowie uczestniczyli w kilku formach zajęć, 
gdzie w przypadku zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum dwie godziny 
w tygodniu stanowiły zajęcia do wyboru, a w przypadku Liceum jedna godzina 
w tygodniu do wyboru. 
W latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 uczniowie Gimnazjum mieli do wyboru 
tygodniowo dwie godziny zajęć wychowania fizycznego, a uczniowie Liceum jedną 
godzinę. 

(dowód: akta kontroli str. 13-19) 

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

Dyrektor ZS przygotowała na rok szkolny 2010/2011 propozycje wskazujące formy 
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, w ramach 
form zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych do wyboru 
przez uczniów, bez zaopiniowania przez radę pedagogiczną i radę rodziców, co było 
niezgodne z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.  
Dyrektor ZS wyjaśniła, Ŝe konsultowała je z nauczycielami wychowania fizycznego 
i myślała, Ŝe rada pedagogiczna nie musi tego opiniować, poniewaŜ zajęcia do 
wyboru odbywały się w obrębie danego oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 89-91) 

Nie udokumentowano zaopiniowania przez organ prowadzący propozycji 
przygotowania na rok szkolny 2010/2011 realizacji dwóch godzin obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego, w ramach form zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-
zdrowotnych, zajęć tanecznych, do wyboru przez uczniów, gdyŜ jak wyjaśniła 
Dyrektor ZS konsultacje prowadziła przez telefon z organem prowadzącym. 

(dowód: akta kontroli str. 99) 
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1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

W ZS, w okresie objętym kontrolą, prowadzono nadobowiązkowe zajęcia sportowo-
rekreacyjne jak: piłka noŜna, siatkówka, koszykówka i taniec (w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012).  
Realizację powyŜszych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji8.  
Łączny tygodniowy wymiar zajęć sportowo-rekreacyjnych wynosił w poszczególnych 
latach szkolnych odpowiednio 4, 6 i 6 godzin. W organizacji tych zajęć nie 
korzystano z godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela9, gdyŜ wszyscy nauczyciele w ZS są 
zatrudnieni w oparciu o przepisy kodeksu pracy.10 
W nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych uczestniczyło w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 59, 62 i 76 uczniów (15,1%, 15,7% 
i 20,4% ogółu uczniów ZS). Niektórzy uczniowie uczestniczyli w kilku formach zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 21-23,38) 

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

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ZS nie organizowano zajęć 
korekcyjnych dla osób z wadami postawy, nadwagą lub otyłością. Dyrektor ZS 
dysponowała danymi o skali problemów zdrowotnych wśród uczniów. W okresie tym 
pielęgniarka szkolna sporządzała po zakończeniu kaŜdego roku szkolnego 
sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w ZS, 
zawierające m.in. liczbę dzieci z problemami zdrowotnymi, w tym ze zdiagnozowaną 
otyłością i zniekształceniami kręgosłupa. Liczba uczniów ZS z rozpoznanymi 
wadami postawy, nadwagą lub otyłością wynosiła w kolejnych latach szkolnych 
odpowiednio 320 spośród 390 (82,05%), 342 spośród 395 (86,58%), 320 spośród 
373 (85,79%). Najczęściej występującymi dysfunkcjami wśród uczniów były: 
skolioza i płaskostopie rozpoznane odpowiednio u: 191, 246, 223 uczniów, wady 
wzroku rozpoznane u: 108, 95, i 96 uczniów, choroby układu oddechowego 
rozpoznane u: 7, 68, 60 uczniów oraz nadwaga i otyłość rozpoznana u: 20, 38, 48 
uczniów.  
Dyrektor ZS wyjaśniła, Ŝe nie prowadzono zajęć korekcyjnych, poniewaŜ nie było 
informacji ze strony rodziców uczniów, czy teŜ nauczycieli, o takiej potrzebie. 

 (dowód: akta kontroli str. 24-26, 89-91) 

 

1.5. Dopuszczenie do uŜytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego 

Według szkolnego zestawu programów nauczania ZS na poszczególnych etapach 
edukacji dopuszczono do uŜytku następujące programy nauczania wychowania 
fizycznego11: 

                                                      
8 Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 
9 Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
10 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., j.t. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm. 
11 W kontrolowanym przez NIK okresie dotyczyło to cyklu kształcenia w latach szkolnych: 2009/2010-2011/2012 (zakończony) 

oraz 2010/2011-2012/2013 i 2011/2012-2013/2014 (cykle w trakcie realizacji). 
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1) M. Kurzak, J. Paruch, Odpowiedzialny to zdrowy i sprawny – autorski program 
nauczania – wychowanie fizyczne w gimnazjum. (DKOS-4014-38/02), 
obowiązujący w kl. I-III Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010-2012/2013. 

2) E. Czerska, Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-zdrowotnym 
dla gimnazjum oraz dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego 
i technikum. (DKOS-4015-235/02), obowiązujący w kl. I-III Liceum w roku 
szkolnym 2009/2010-2012/2013. 

ZS zapewnił obiekty sportowe, urządzenia i wyposaŜenie niezbędne do realizacji 
treści dopuszczonego programu nauczania wychowania fizycznego dla Gimnazjum. 
ZS dysponował własnymi obiektami sportowymi, urządzeniami i wyposaŜeniem do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i nie wynajmował obiektów sportowych 
od innych podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 

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

Program M. Kurzak, J. Paruch Odpowiedzialny to zdrowy i sprawny – autorski 
program nauczania – wychowanie fizyczne w gimnazjum nie spełniał wymagań 
określonych dla programów kształcenia ogólnego określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów nauczania z 2009 r., gdyŜ nie 
zawierał w pełni treści nauczania odnoszących się do wymagań zawartych 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r. 
w pozycji wychowanie fizyczne III etap edukacyjny. W ww. programie ujęto treści 
nauczania odnoszące się do 12, w tym do jednego częściowo12 spośród 33 
wymagań określonych w podstawie programowej z 2008 r. 
Zgodnie z art. 22a ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty13 
(dalej: u.s.o.), za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości 
podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla Gimnazjum odpowiada 
Dyrektor ZS, która dopuściła do uŜytku ww. program wychowania fizycznego na 
pisemny wniosek nauczycieli wychowania fizycznego. 
Dyrektor ZS wyjaśniła, Ŝe „nauczyciele wychowania fizycznego wystąpili z takim 
wnioskiem, a ja miałam do nich zaufanie, Ŝe to sprawdzili. Dlatego teŜ, 
zatwierdziłam, Ŝe ten program był wcześniej dopuszczony przez Ministerstwo”. 

(dowód: akta kontroli str. 29-36, 89-91) 

Dyrektor ZS, przed dopuszczeniem ww. programów do uŜytku, nie skorzystała 
z uprawnienia wynikającego z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do uŜytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do uŜytku szkolnego podręczników (dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczania 

                                                      
12 Zawierał następujące wymagania: określone w bloku tematycznym nr 1 odnośnie diagnozy sprawności i aktywności fizycznej 

oraz rozwoju fizycznego, gdzie uczeń: wykonuje wybrany przez siebie zestaw prób do oceny wytrzymałości, siły i gibkości; 
ocenia poziom własnej aktywności fizycznej. W bloku tematycznym nr 2 odnośnie treningu zdrowotnego, gdzie uczeń: 
wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie; przeprowadza rozgrzewkę; opracowuje i demonstruje zestaw ćwiczeń 
kształtujących wybrane zdolności motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych 
i dolnych, rozwijające gibkość, zwiększające wytrzymałość, a takŜe ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy ciała; 
planuje i wykonuje prosty układ gimnastyczny. W bloku tematycznym nr 3 odnośnie sportu całego Ŝycia i wypoczynku, gdzie 
uczeń: stosuje w grze odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, zwody; ustawia się prawidłowo 
na boisku w ataku i obronie. W bloku tematycznym nr 4 odnośnie bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej, gdzie 
uczeń: wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania. W bloku 
tematycznym nr 5 odnośnie sportu, uczeń: planuje szkolne rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i „kaŜdy 
z kaŜdym”; pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych. Częściowo 
zawierał jedno z wymagań bloku nr 7 dotyczącego edukacji zdrowotnej i odnoszącego się do omawiania szkód zdrowotnych 
i społecznych związanych z paleniem tytoniu, naduŜywaniem alkoholu i uŜywaniem innych substancji psychoaktywnych 
i wyjaśniania dlaczego i w jaki sposób naleŜy opierać się presji oraz namowom do uŜywania substancji psychoaktywnych 
i innych zachowań ryzykownych. 

13 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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programów nauczania z 2009 r.)14, do zasięgnięcia m.in. od nauczycieli opinii 
(o której mowa w § 4 ust. 3) o zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą 
programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i moŜliwości 
uczniów, dla których jest przeznaczony. 
Dopuszczenia do uŜytku programów nauczania wychowania fizycznego nie 
poprzedzono udokumentowanym rozpoznaniem potrzeb i moŜliwości 
psychofizycznych uczniów oddziałów, w których program nauczania wychowania 
fizycznego był realizowany. Potrzeba takiego rozpoznania wynika z § 2 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów nauczania z 2009 r., zgodnie 
z którym program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i moŜliwości 
uczniów, dla których jest przeznaczony. 
Dyrektor ZS wyjaśniła, Ŝe nie wiedziała o takim obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 37, 89-91) 

Ponadto Dyrektor ZS w trakcie kontroli poinformowała, Ŝe dopuszczony program 
nauczania dla Gimnazjum zmieni na nowy, który opracują nauczyciele ZS w oparciu 
o program pod nazwą „Zdrowie, sport, rekreacja” autorstwa U. Kierczak, 
dostosowany do moŜliwości i potrzeb uczniów oraz warunków szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 100) 

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 

Zajęcia wychowania fizycznego, w okresie objętym kontrolą, odbywały się w sali 
gimnastycznej, na pływalni, na siłowni, w małej sali gimnastycznej i na boisku 
szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 39) 

Przeanalizowano realizację, w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012, wymagań 
szczegółowych wychowania fizycznego określonych w rozporządzeniu w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r. dla dwóch, spośród pięciu, grup ćwiczeniowych 
(oddział A w Gimnazjum, grupa chłopców oraz dziewcząt. 
W Liceum w ww. okresie zrealizowano międzyprzedmiotową ścieŜkę edukacji 
prozdrowotnej, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół15. Realizację treści ww. ścieŜki edukacyjnej zrealizowano w zakresie kilku 
przedmiotów, w tym m.in. w ramach: lekcji wychowawczej, biologii, religii 
i przysposobienia obronnego. 

(dowód: akta kontroli str. 101) 

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

1) w badanym oddziale Gimnazjum nie zrealizowano w ww. latach szkolnych 
w pełni wymagań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r. w pozycji wychowanie fizyczne III etap 
edukacyjny, w tym wymagań bloku Edukacji zdrowotnej16, do czego, na 
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.s.o., jest zobowiązana szkoła publiczna. 
W dziennikach lekcyjnych w grupie chłopców i dziewcząt nie odnotowano 

                                                      
14 Dz. U. Nr 89, poz. 730. Rozporządzenie uchylone z dniem 18 lipca 2012r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do uŜytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 752). 

15 Dz. U. Nr 51, poz. 458. 
16 Aktualnie w tym samym brzmieniu wymagania te określone zostały w pozycji wychowanie fizyczne III etap edukacyjny, 

załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). 
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tematów zajęć wychowania fizycznego związanych z realizacją 1717 z 33 (52%) 
tych wymagań szczegółowych podstawy programowej z 2008 r. 
PowyŜsze Dyrektor ZS wyjaśniła następująco: „Myślałam, Ŝe nauczyciele 
realizują tą podstawę ale nie zweryfikowałam tego w ramach prowadzonego 
nadzoru.” 

(dowód: akta kontroli str. 29-36, 89-91) 

2) w badanym oddziale Gimnazjum (2 grupy – chłopcy i dziewczęta) zajęcia 
z wychowania fizycznego zrealizowano w cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/2012 w wymiarze 345 godzin (grupa dziewcząt) i 366 godzin (grupa 
chłopców), nie spełniając tym samym normy co najmniej 385 godzin 
w trzyletnim okresie nauczania, określonej w załączniku nr 6a do 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r, co stanowiło 
odpowiednio 89,6% i 95% określonej normy godzin do zrealizowania. 
Dyrektor ZS wyjaśniła, Ŝe było to spowodowane faktem, Ŝe nauczyciele 
wychowania fizycznego przebywali na zwolnieniach lekarskich i wtedy część 
tych godzin została niezrealizowana. 

(dowód: akta kontroli str. 29-36, 89-91) 

W ww. okresie w Gimnazjum oraz w Liceum nie spełniono Zalecanych warunków 
i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. na 
III i IV etapie edukacji w zakresie edukacji zdrowotnej, określonych w załączniku nr 4 
do rozporządzenia w ww. sprawie, m.in.: 

− uczniowie i ich rodzice nie uczestniczyli aktywnie w planowaniu, realizacji 
i ewaluacji zajęć, 

− w programach nauczania wychowania fizycznego nie uwzględniono metod 
i technik aktywizujących oraz interaktywnych. 

(dowód: akta kontroli str. 102-105) 

W zakresie przygotowania do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 zalecanych 
warunków i sposobów realizacji edukacji zdrowotnej w klasie I Liceum, do dnia 
zakończenia czynności kontrolnych m.in.: 

− uczniowie i ich rodzice nie uczestniczyli w planowaniu zajęć, 
− w programach nauczania wychowania fizycznego nie uwzględniono metod 

i technik aktywizujących oraz interaktywnych. 
(dowód: akta kontroli str. 106) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

                                                      
17 W bloku tematycznym nr 1 odnośnie diagnozy sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego, gdzie uczeń: 

wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego; wymienia 
przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i uŜywania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni. 
W bloku tematycznym nr 2 odnośnie treningu zdrowotnego, gdzie uczeń: omawia zmiany zachodzące w organizmie 
w czasie wysiłku fizycznego; omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania róŜnych form aktywności fizycznej w kolejnych 
okresach Ŝycia człowieka; opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem 
umysłowym a fizycznym. W bloku tematycznym nr 3 odnośnie sportów całego Ŝycia i odpoczynku, gdzie uczeń wymienia 
miejsca, obiekty i urządzenia w najbliŜszej okolicy, które moŜna wykorzystać do aktywności fizycznej. W bloku tematycznym 
nr 5 odnośnie sportu, gdzie uczeń: wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski. W bloku tematycznym nr 6 odnośnie 
tańca, gdzie uczeń: opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole dowolny układ tańca W bloku tematycznym 
nr 7 odnośnie edukacji zdrowotnej, gdzie uczeń: wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie 
i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, oraz wskazuje te, na które moŜe mieć wpływ; wymienia zachowania sprzyjające 
i zagraŜające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zaleŜy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; 
identyfikuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi naleŜy 
pracować; omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; omawia sposoby redukowania 
nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny; omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci; wyjaśnia, w jaki sposób moŜe dawać i otrzymywać 
róŜnego rodzaju wsparcie społeczne; wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady; omawia szkody 
zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, naduŜywaniem alkoholu i uŜywaniem innych substancji 
psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób naleŜy opierać się presji oraz namowom do uŜywania substancji 
psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych. 
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2. Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania osiągnięć uczniów z przedmiotu 
wychowanie fizyczne w zakresie mierzenia postępów 
uczniów z wychowania fizycznego 

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

W okresie objętym kontrolą obowiązywał w Liceum i Gimnazjum Wewnątrzszkolny 
System Oceniania (dalej: WSO), który określono w Statucie, zarówno Liceum, jak 
i Gimnazjum. Ponadto, nauczyciele wychowania fizycznego ZS opracowywali 
corocznie i przedstawiali Dyrektorowi ZS przedmiotowe systemy oceniania 
z wychowania fizycznego. Nauczyciele odnotowywali fakt poinformowania uczniów 
o wymaganiach edukacyjnych w dziennikach lekcyjnych, a fakt poinformowania 
rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych, zarówno 
w dziennikach lekcyjnych, jak i protokołach z zebrań z rodzicami. 
Zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania, w WSO 
zastrzeŜono, Ŝe przy ustalaniu oceny m.in z wychowania fizycznego naleŜy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 40-42) 

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

1) nie określono sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, co 
było niezgodne z §  5  ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie oceniania, zgodnie 
z którym oceny są jawne, a na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów 
prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie 
ZS. 
Dyrektor ZS wyjaśniła, Ŝe nie wiedziała, Ŝe trzeba kwestie te szczegółowo 
uregulować w Statucie ZS. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 89-91) 

2) w ramach WSO nauczyciele wychowania fizycznego nie sformułowali wymagań 
edukacyjnych dla Gimnazjum, uwzględniających wymagania programu nauczania 
wychowania fizycznego, w tym wymagania właściwej dla etapu edukacji  podstawy 
programowej, które słuŜą do rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz są niezbędne do 
wystawienia uczniom poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych odpowiednio do § 2 ust. 2 
i § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania. 
Dyrektor ZS wyjaśniła to następująco: „Myślałam, Ŝe to zrobili gdyŜ oświadczali 
pisemnie, Ŝe zapoznali się z podstawą programową i ją realizują”. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42, 89-91) 

W zakresie wychowania fizycznego w WSO w Gimnazjum nie zdefiniowano pojęcia 
wysiłku (o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania) wkładanego 
w wywiązywanie się z obowiązków przedmiotowych, w szczególności wymagań 
wynikających z realizowanego programu nauczania oraz nie określono sposobu 
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uwzględniania wspomnianego wysiłku przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych 
z wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

Niezgodność systemu oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum 
z rozporządzeniem w sprawie oceniania oraz niedostosowanie go do 
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r., w tym 
niesformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających z ww. podstawy oraz 
dopuszczenie do uŜytku szkolnego niewłaściwego programu nauczania 
spowodowało, Ŝe ocenianiu podlegały m.in. umiejętności ruchowe uczniów (piłka 
koszykowa, piłka noŜna, piłka siatkowa, lekkoatletyka), przygotowanie do lekcji, 
aktywność18. Nie sprawdzano i nie oceniano osiągnięć uczniów Gimnazjum m.in. 
z  „Edukacji Zdrowotnej”. Ponadto niezrealizowanie podstawy programowej z 2008 r. 
w Gimnazjum spowodowało m.in., Ŝe nauczyciele przedmiotu nie ustalili efektów jej 
wdraŜania na zakończenie cyklu kształcenia w roku szkolnym 2011/2012,  
wykorzystując w tym celu wymagania określone w tej podstawie. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Skuteczność działań zmierzających do zapewnienia 
aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania 
fizycznego 

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

W Gimnazjum frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 wyniosła odpowiednio: 91,20%, 89,84% 
i 92,24%, natomiast na obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego 
odpowiednio 87,18%, 84,24% i 87,81%, tj. o 4,02, 5,6 i 4,43 punktów procentowych 
mniej w stosunku do ww. frekwencji ogółem na zajęciach edukacyjnych. 
W Liceum frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w tych 
samych latach wyniosła odpowiednio: 85,91%, 85,96% i 87,97%, natomiast na 
obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego odpowiednio 80,06%, 80,24% 
i 82,29%, tj. o 5,85, 5,72 i 5,68 punktów procentowych mniej w stosunku do 
ww. frekwencji ogółem na zajęciach edukacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 107) 

Przeprowadzone badanie udziału uczniów Gimnazjum w lekcjach wychowania 
fizycznego (łącznie 1092 zapisanych – w osobogodzinach – w 17 grupach) 
w wybranych tygodniach zajęć od 5 do 9 listopada 2012 r. oraz od 12 do 
16 listopada 2012 r. (2 grupy) wykazało obecność na poziomie 87,36%. Liczba 
uczniów obecnych niećwiczących (26 osobogodzin) do uczniów zapisanych 
(1092 osobogodziny) i do uczniów obecnych (954 osobogodzin) stanowiła 
odpowiednio 2,4% i 2,7%. Uczniów niećwiczących, jako suma nieobecnych 
i niećwiczących wynosiła 164 osobogodzin, co stanowiło 15% uczniów zapisanych. 
Przyczynami niećwiczenia uczniów na zajęciach wychowania fizycznego były 
zwolnienia uczniów z wykonywania ćwiczeń: 8 osobogodzin decyzją Dyrektora 
(0,8% obecnych na zajęciach), 4 osobogodzin przez lekarza (0,4%), 
10 osobogodzin przez rodziców (1,0%) oraz z powodu braku stroju nie ćwiczyło 
4 w osobogodzinach (0,4%). 
Przeprowadzone badanie udziału uczniów Liceum w lekcjach wychowania 
fizycznego (łącznie 276 zapisanych – w osobogodzinach – w 6 grupach) 
w wybranych tygodniach zajęć od 5 do 9 listopada 2012 r. oraz od 12 do 16 
                                                      
18 Na podstawie analizy oceniania  uczniów z  klas III Gimnazjum roku szkolnego 2011/2012. 
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listopada 2012 r. (1 grupa) wykazało obecność na poziomie 74,63%. Liczba uczniów 
obecnych niećwiczących (7 osobogodzin) do uczniów zapisanych 
(276 osobogodzin) i do uczniów obecnych (206 osobogodzin) stanowiła 
odpowiednio 2,5% i 3,4%. Uczniów niećwiczących, jako suma nieobecnych 
i niećwiczących wynosiła 57 osobogodzin, co stanowiło 20,6% uczniów zapisanych. 
Przyczynami niećwiczenia uczniów na zajęciach wychowania fizycznego były 
zwolnienia uczniów z wykonywania ćwiczeń: 3 osobogodzin przez lekarza (1,4%), 
1 osobogodzina przez rodziców (0,5%) oraz z powodu braku stroju nie ćwiczyło 
3 w osobogodzinach (1,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 45-51) 

3.2. Decyzje Dyrektora ZS w sprawie zwolnienia uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego 

W roku szkolnym 2009/2010 Dyrektor ZS nie zwolnił Ŝadnego ucznia Gimnazjum 
z czynnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego, a w latach szkolnych 
2010/2011–2011/2012 liczba uczniów Gimnazjum zwolnionych z czynnego udziału 
w lekcjach wychowania fizycznego, na podstawie decyzji Dyrektora ZS, z trzech 
(1,14% ogółu uczniów Gimnazjum) wzrosła do sześciu (2,23%).  
W latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 liczba uczniów Liceum zwolnionych 
z czynnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego, na podstawie decyzji 
Dyrektora ZS, wyniosła odpowiednio: czterech (3,22% ogółu uczniów Liceum), 
trzech (2,27%) i trzech (2,88%).  

Wszystkie decyzje podjęto zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie oceniania.  

(dowód: akta kontroli str. 52)  

3.3. Udział uczniów ZS we współzawodnictwie sportowym 

W roku szkolnym 2009/2010 w ZS zorganizowano międzyklasowe rozgrywki 
z siatkówki, tenisa stołowego, piłki halowej (LO i Gimnazjum) oraz z szachów 
(Gimnazjum), natomiast w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 z siatkówki, 
tenisa stołowego, piłki halowej (LO i Gimnazjum) oraz koszykówki, pływania 
i szachów (Gimnazjum). 
W okresie objętym kontrolą uczniowie ZS uczestniczyli w miejskich rozgrywkach 
sportowych, m.in. z siatkówki, tenisa stołowego, pływania, lekkoatletyki i szachów, 
zajmując w tych latach w klasyfikacji końcowej szkół odpowiednio miejsca: dziewiąte 
(spośród 26 szkół gimnazjalnych), dziewiąte (spośród 26) i czwarte (spośród 24) 
oraz odpowiednio miejsca: piętnaste (spośród 26 szkół ponadgimnazjalnych), 
piętnaste (spośród 26) i czternaste (spośród 22). W powyŜszych rozgrywkach 
uczestniczyło odpowiednio 90, 86 i 118 uczniów Gimnazjum (niektóre osoby w kilku 
konkurencjach), co w porównaniu do liczby uczniów Gimnazjum stanowiło 
odpowiednio 34%, 33% i 44% ogółu, a uczniów Liceum uczestniczyło odpowiednio 
52, 69 i 62 (niektóre osoby w kilku konkurencjach), co w porównaniu do liczby 
uczniów Liceum stanowiło odpowiednio 42%, 52% i 60% ogółu. 

(dowód: akta kontroli str. 53-55) 

Największe sukcesy uczniów ZS w rozgrywkach zespołowych to: II miejsce 
w miejskich zawodach gimnazjalnych w tenisa stołowego (w kategorii dziewcząt 
oraz chłopców) w 2009/2010 r.; II miejsce w miejskich zawodach gimnazjalnych 
w piłkę noŜną (w kategorii chłopców) w 2010/2011 r.; I miejsce w miejskich 
zawodach gimnazjalnych w szachy (w kategorii dziewcząt) i III miejsce w miejskich 
zawodach gimnazjalnych w pływaniu (w kategorii dziewcząt) oraz IV miejsce 
w wojewódzkich zawodach gimnazjalnych w szachy (w kategorii dziewcząt) 
w 2011/2012 r. Natomiast indywidualne sukcesy uczniów ZS to: II miejsce w skoku 
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wzwyŜ oraz II i III miejsce w narciarstwie w roku szkolnym 2009/2010; I miejsce 
w skoku wzwyŜ i III miejsce w biegu na 100 m w roku szkolnym 2010/2011. 
ZS nie współpracował z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, m.in. w zakresie 
rekrutacji uczniów uzdolnionych sportowo. 

(dowód: akta kontroli str. 53-55) 
 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 
 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych naleŜących do ZS 

Dyrektor ZS, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach (dalej: rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny19), dokonywała kaŜdego roku kontroli zapewniania 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów naleŜących do ZS, 
w tym obiektów sportowych. W protokołach kontroli stwierdzono, Ŝe ZS i obiekty do 
niego naleŜące nie stwarzają zagroŜenia i są odpowiednio przystosowane do zajęć. 
Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wykazały, Ŝe stan obiektów 
sportowych jest dobry. ZS ma certyfikaty na uŜytkowane urządzenia i wyposaŜenie 
sportowe. 
Nauczyciele wychowania fizycznego na początku danego roku szkolnego 
zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego, zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny, odnotowując tę czynność w dziennikach lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 56-63) 

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

1) Dyrektor ZS nie przekazała organowi prowadzącemu kopii protokołów z ustaleń 
kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania 
z obiektów naleŜących do ZS dokonywanych raz w roku (protokół z lat 2009, 
2010, 2011 i 2012), co było niezgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny.  
Dyrektor ZS, odpowiedzialna w powyŜszej sprawie, na podstawie § 3 ust. 2 ww. 
rozporządzenia, wyjaśniła, Ŝe „Siostra Prowincjalna co roku oglądała szkołę 
i była zapoznana ze stanem technicznym budynku i w trakcie roku otrzymuje 
informacje telefoniczne, dlatego przekazywanie kopii uwaŜałam za zbyteczne”. 

(dowód: akta kontroli str. 58, 89-91) 

2) W miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw, 
tj. boiska szkolnego, siłowni i tzw. małej sali gimnastycznej, nie umieszczono 
tablic informacyjnych określające zasady bezpiecznego uŜytkowania urządzeń 
i sprzętu sportowego, co było niezgodne z § 31 ust. 6 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Tablice te znajdywały się 
w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego. 
Za powstanie powyŜszej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
ZS, która zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty wykonuje 
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

                                                      
19 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
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organizowanych przez szkołę. Dyrektor ZS wyjaśniła, Ŝe „nauczyciele nie 
wykonali polecenia zawieszenia tych tablic. Jak sprawdzałam przed 
rozpoczęciem roku to były zawieszone, ale zostały zniszczone i widocznie po 
wydrukowaniu nowych nauczyciele nie zawiesili tych nowych przekazanych 
przeze mnie, a ja nie sprawdziłam tego”. 

(dowód: akta kontroli str. 59-60, 89-91) 

4.2.  Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Nauczyciele wychowania fizycznego w ZS posiadali zaświadczenia o przeszkoleniu 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach. W pokoju nauczycieli wychowania fizycznego 
znajdowała się apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielenia pierwszej 
pomocy oraz instrukcja o zasadach udzielania tej pomocy, zgodnie z § 20 ww. 
rozporządzenia. Ponadto w ZS funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej, w którym dwa razy w tygodniu przyjmowała pielęgniarka 
szkolna, zatrudniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, która przeprowadzała 
badania profilaktyczne uczniów i diagnozowała potrzeby zdrowotne uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 59-60,64-65) 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Według Rejestru wypadków uczniów w ZS w latach szkolnych 2006/2007-
2011/2012 zdarzyło się 66 wypadków na zajęciach wychowania fizycznego, z tego 
13 wydarzyło się w roku szkolnym 2006/07, 12 w roku 2007/2008, 8 w roku  
2008/2009, 14 w roku 2009/2010, 12 w roku 2010/2011 i 7 w 2011/2012. Przyczyną 
65 wypadków była nieuwaga ucznia. Dyrektor ZS prowadziła rejestr wypadków, 
zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny. W przypadku kaŜdego wypadku sporządzono protokół 
powypadkowy, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ww. 
rozporządzenia, przez powołany przez Dyrektora ZS zespół powypadkowy. 

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

1) O wystąpieniu wszystkich 66 ww. wypadków nie powiadomiono organu 
prowadzącego ZS oraz Rady Rodziców, czym naruszono § 41 ust. 1 pkt 3-5 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny.  
Dyrektor ZS odpowiedzialna za powyŜsze, na podstawie z § 41 ust. 4 ww. 
rozporządzenia, wyjaśniła, Ŝe „wypadki miały charakter lekki i najwaŜniejsze 
moim zdaniem było powiadomienie rodziców poszkodowanego jak i inspektora 
bhp. Organ prowadzący powiadamiam o liczbie wypadków dwa razy do roku 
w ogólnym sprawozdania z nadzoru pedagogicznego” 

(dowód: akta kontroli str. 66-73, 89-91) 

2) W protokołach powypadkowych, których wzór określał załącznik nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, nie było potwierdzeń 
przez osoby uprawnione (poszkodowanego pełnoletniego albo rodziców lub 
opiekunów poszkodowanego małoletniego) zaznajomienia się z protokołem 
i innymi materiałami postępowania powypadkowego oraz otrzymania protokołu, 
w związku z czym naruszono § 45 ust. 1 i § 46 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
Dyrektor ZS, która zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5a u.s.o. wykonuje zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie organizowanych 
przez szkołę zajęć wyjaśniła, Ŝe „powiadamiano telefonicznie i rodzice odbierali 
protokoły powypadkowe, jednakŜe nie dopilnowano potwierdzenia faktu odbioru 
takiego protokołu przez rodzica.” 

(dowód: akta kontroli str. 66-79, 89-91) 
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3) W bazie danych Systemu Informacji Oświatowej ZS (dalej SIO) odnotowano inną 
liczbę wypadków na zajęciach wychowania fizycznego niŜ zaewidencjonowaną 
w Rejestrze wypadków, tj. w roku szkolnym 2008/2009 – siedem wypadków, 
o jeden mniej niŜ w Rejestrze wypadków, w 2009/2010 – dziewięć, o pięć mniej, 
czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie 
informacji oświatowej20.  
Za powstanie powyŜszej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
ZS, która zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 1 ww. ustawy o systemie informacji 
oświatowej odpowiada za wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 7 
ust. 1 ww. ustawy, polegających na sprawdzeniu kompletności, poprawności, 
zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych przez nie w bazach 
danych oświatowych. Pani Dyrektor wyjaśniła „nie wiem, poniewaŜ wcześniej 
w okresie objętym kontrolą funkcję sekretarki pełniła siostra, do której miałam 
zaufanie, a widocznie coś jej umknęło i stąd ten błąd”. 

(dowód: akta kontroli str. 73, 89-91) 

Nie udokumentowano powiadomień poszkodowanego pełnoletniego albo rodziców 
(opiekunów) poszkodowanego małoletniego o wypadkach oraz o zaznajomieniu ich 
z treścią protokołów powypadkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 66-79) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

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

5.1.  Stan zatrudnienia w ZS i kwalifikacje nauczycieli 
wychowania fizycznego 

W roku szkolnym 2011/2012, wg stanu na dzień 30 września 2011 r., w ZS 
zatrudnionych było czterech nauczycieli wychowania fizycznego (jedna osoba miała 
stopień nauczyciela dyplomowanego, dwie nauczyciela mianowanego, a jedna 
nauczyciela kontraktowego). 
Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania w szkole gimnazjalnej 
i licealnej, legitymując się ukończeniem studiów wyŜszych i przygotowaniem 
pedagogicznym, zgodnie z § 2 ust. 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŜna 
zatrudnić nauczycieli niemających wyŜszego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli21. 
Nauczyciele wychowania fizycznego mają dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia: 
instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (jedna osoba), instruktora piłki 
noŜnej i piłki siatkowej (jedna osoba), trenera narciarstwa alpejskiego (jedna osoba) 
i instruktora zajęć muzyczno-ruchowych (jedna osoba).  

(dowód: akta kontroli str. 80-82) 

 

                                                      
20 Dz. U. Nr  49, poz. 463, ze zm.; ustawa uchylona z dniem 30 kwietnia 2012 r. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie art. 18 

pkt 28  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139., poz. 814 ze zm.), która weszła 
w Ŝycie z dniem 30 kwietnia 2012 r. 

21 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 jeden, spośród czterech, nauczycieli 
uczestniczył w podnoszeniu i doskonaleniu swoich kwalifikacji w zakresie 
wychowania fizycznego, uczestnicząc w szkoleniu nowoczesny trening motoryczny 
w grach zespołowych, kształtowanie mocy, siły eksplozywnej oraz wydolności 
specjalnej w grach zespołowych (2 dni) oraz w dwóch konferencjach (metodyczno-
szkoleniowa dla trenerów i instruktorów Śląskiego Związku Piłki NoŜnej; MłodzieŜ 
kibicuje bezpiecznie – kaŜda konferencja trwała 4 godziny).  

(dowód: akta kontroli str. 80-82) 

W okresie objętym kontrolą nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w ZS 
nie uczestniczyli w formach kształcenia i doskonalenia zawodowego niezbędnych do 
wdraŜania podstawy programowej przedmiotu z 2008 r., co było jedną z przyczyn 
stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 80-82) 

 

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

W latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 Dyrektor ZS zaplanowała 
i przeprowadziła 9 obserwacji zajęć z wychowania fizycznego w zakresie oceny 
stopnia realizacji treści podstawy programowej, systematyczności oceniania oraz 
respektowania podczas zajęć zasad obowiązujących w szkole. W wyniku obserwacji 
Dyrektor zwróciła uwagę m. in. na owocniejsze wykorzystanie czasu zajęć 
(dotyczyło jednego nauczyciela), lepsze uświadomienie uczniom celów zajęć oraz 
większe docenianie starań uczniów mniej wysportowanych (dotyczyło jednego 
nauczyciela), regularne uzupełnianie tematów zajęć (dotyczyło dwóch nauczycieli). 

(dowód: akta kontroli str. 83-84) 

W ww. okresie Dyrektor ZS w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego nie 
planowała i nie prowadziła ewaluacji wewnętrznej z wychowania fizycznego.  

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

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w ZS nie sprawowano nadzoru 
pedagogicznego nad wdroŜeniem podstawy programowej określonej 
w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej z 2008 r., pomimo Ŝe, zgodnie 
z art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 u.s.o., nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności 
realizacja podstaw programowych i przestrzegania zasad oceniania. 

(dowód: akta kontroli str. 83-84) 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością ZS w zakresie 
wychowania fizycznego 

Śląski Kurator Oświaty nie przeprowadził w ZS ewaluacji z zakresu objętego 
kontrolą NIK. Ponadto w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzały kontroli 
z zakresu wychowania fizycznego oraz nadzoru nad wychowaniem fizycznym inne 
instytucje kontrolne. 

(dowód: akta kontroli str. 85-86) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 
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6. Wyniki badania ankietowego 

W badaniu ankietowym wzięło udział 58 uczniów klas III Gimnazjum i Liceum, 
47 rodziców (opiekunów) tych uczniów i 4 nauczycieli wychowania fizycznego ZS. 

Większość objętych badaniem uczniów – 33 (56,9%) podało, Ŝe chętnie ćwiczy na 
zajęciach wychowania fizycznego, a 21 uczniów (36,2%) często poza ZS uprawia 
dyscypliny sportowe lub ćwiczy rekreacyjnie, natomiast 27 uczniów (46,5%) rzadko 
a 10 (17,2%) wcale.  

Uczniowie stwierdzili, Ŝe podczas zajęć wychowania fizycznego preferowano takie 
aktywności jak: gry zespołowe (56 wskazań, tj. 96,5% ogółu odpowiedzi), ćwiczenia 
na siłowni (52 wskazań – 89,6%) i tenis stołowy (49 wskazań – 84,4%). 
Większość uczniów (50 - 86.2%) uwaŜa, Ŝe zapoznano ich z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, natomiast 
ośmiu uczniów (13,8%) było odmiennego zdania. Spośród osób, które uznały, Ŝe 
zapoznano je z powyŜszymi zasadami, wszyscy stosowali je na zajęciach 
z przedmiotu. 
Większość uczniów (53) podała, Ŝe zawsze lub raczej zawsze dostosowywano 
stopień trudności i intensywności ćwiczeń do ich aktualnej sprawności fizycznej 
i moŜliwości fizycznych, natomiast pięciu uczniów (8,6%) stwierdziło, Ŝe nigdy lub 
czasami.  
Przypadki unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego były spowodowane 
w opinii uczniów: z przyczyn zdrowotnych (22 wskazań spośród 42), i nieciekawych 
zajęć (10 wskazań z 42). 
W opinii 47 uczniów (81%) ocenianie ich osiągnięć z wychowania fizycznego było 
sprawiedliwe (siedmiu uczniów było przeciwnego zdania). Zdaniem 15 uczniów 
Gimnazjum (38,5%) udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego 
w niewielkim stopniu przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 94-97) 

W opinii 47 rodziców/opiekunów (100%) ZS zapewniał bezpieczne warunki na 
zajęciach wychowania fizycznego, 28 rodziców/opiekunów (59,6%) potwierdziło, iŜ 
znało wymagania edukacyjne stanowiące podstawę oceniania osiągnięć dziecka. 
W 33 przypadkach (70,2%) rodzice/opiekunowie byli systematycznie informowani 
o postępach syna/córki z wychowania fizycznego, w 38 przypadkach (80,8%) 
stwierdzili, Ŝe udział syna/córki w ww. zajęciach przyczynił się do zwiększenia 
sprawności fizycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 92-93) 

W opinii połowy nauczycieli wychowania fizycznego obiekty i wyposaŜenie ZS 
w sprzęt sportowy raczej zapewniają pełną realizację programu nauczania 
wychowania fizycznego. Wszyscy nauczyciele jako istotny problem utrudniający 
realizację podstawy programowej z 2008 r. wskazali małą salę gimnastyczną. 
Według tych opinii nauczycielom zapewniono systematyczną pomoc nauczyciela – 
doradcy metodycznego. Wszyscy wskazali, ze są przygotowani do wprowadzenia 
form organizacji zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów, pełnienia roli koordynatora edukacji zdrowotnej w szkole, w tym realizacji 
wymagań bloku Edukacja zdrowotna. 

(dowód: akta kontroli str. 98) 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NajwyŜsza 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o NajwyŜszej Izbie Kontroli22, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnej realizacji w Gimnazjum wymagań szczegółowych 
wychowania fizycznego, określonych w podstawie programowej. 

2. Dostosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów w ZS do 
wymagań rozporządzenia w sprawie oceniania. 

3. Zapewnienie zgodności ze stanem faktycznym szkolnej bazy danych Systemu 
Informacji Oświatowej w zakresie wypadków uczniów.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie NajwyŜszej Izby Kontroli 
Delegatury w Katowicach, w terminie 15 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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

 

Katowice, dnia 4 stycznia 2013 r. 

  
  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wicedyrektor 
Eugeniusz Rejman Mieczysław Handzel 

Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  
 

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