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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 Jerzy Piasecki, gł. specjalista k.p., upowaŜnienie do kontroli nr 83537 z dnia 
19 października 2012 r.  

[Dowód akta: kontroli str. 1 – 2]  

 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. ks. Emila Szramka, 40-026 
Katowice, ul. Kobylińskiego 4 (dalej: ZKS). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Kita, Dyrektor ZKS. 

[Dowód akta: kontroli str. 3]  

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

 

Pozytywnie oceniono w ww. okresie przestrzeganie zasad organizacji zajęć 
wychowania fizycznego, organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych, współzawodnictwo sportowe oraz kwalifikacje zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego. 

Równocześnie stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. dopuszczenie programu nauczania wychowania fizycznego w kl. I-III 
Gimnazjum bez poprzedzenia diagnozą potrzeb i moŜliwości uczniów, dla 
których miał być przeznaczony, co wynikało z § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. 
w sprawie dopuszczenia do uŜytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do uŜytku 
szkolnego podręczników2 (dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczenia 
programów nauczania z dnia 8 czerwca 2009 r.); 

2. niezrealizowanie w Gimnazjum w cyklu kształcenia 2009/2010–2011/2012 
jednego spośród dziewięciu wymagań szczegółowych wychowania fizycznego 

                                                      
1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Dz. U. Nr 89, poz. 730, uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia  21 czerwca 2012 r., w sprawie dopuszczenia do uŜytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczenia do uŜytku 
szkolnego podręczników, w którym § 2 ust. 4  pozostawiono toŜsame rozstrzygnięcia. 
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bloku tematycznego edukacja zdrowotna, określonych w rozporządzeniu 
w sprawie podstawy programowej z 2008 r., na ogółem 33 wymagania w tym 
zakresie, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół3 
(dalej: „rozporządzenie w sprawie podstawy programowej z 2008 r.”); 

3. niesformułowanie przez nauczycieli, w wewnątrzszkolnym systemie oceniania 
w zakresie wychowania fizycznego, wymagań edukacyjnych z tego przedmiotu, 
zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 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) oraz nieokreślenie sposobu rozpoznawania postępów z wychowania 
fizycznego, co wynika z istoty oceniania szkolnego zdefiniowanej w § 2 ust. 2 
tego rozporządzenia; 

4. brak w dziennikach klas III Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 zapisu 
o zapoznaniu uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1 Organizacja zajęć wychowania fizycznego w ZKS 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach ZKS funkcjonowało Katolickie 
Gimnazjum (zwane dalej: Gimnazjum) oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
(zwane dalej: Liceum). W latach objętych kontrolą do Gimnazjum uczęszczało 
odpowiednio 91, 88 i 86 uczniów, natomiast do Liceum Ogólnokształcącego  
odpowiednio 53, 43 i 44 uczniów.  

W ww. okresie zajęcia wychowania fizycznego realizowano w grupach 
ćwiczeniowych - łącznie sześciu  w Gimnazjum i czterech  w Liceum w kaŜdym roku 
szkolnym. Liczebność grup ćwiczeniowych, w tym w Liceum utworzonych oddzielnie 
dla chłopców i dziewcząt, nie przekraczała 26 uczniów, zgodnie z § 6 ust. 5 i 5a 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.)5. Zajęcia 
prowadzono w systemie klasowo-lekcyjnym, w wymiarze czterech godzin 
w Gimnazjum i trzech godzin w Liceum Ogólnokształcącym, oddzielnie dla 
dziewcząt i chłopców. 

[Dowód: akta kontroli str. 4 – 5]  

ZKS nie dysponuje własnymi obiektami sportowymi do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego. W tym celu wynajmowano sale gimnastyczne.  

[Dowód: akta kontroli str. 6 – 21]  

                                                      
3 Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17. 
4 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
5  Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm.  
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1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do 
wyboru przez uczniów 

W ZKS (w kl. I-III Gimnazjum i kl. I-III Liceum Ogólnokształcącego) w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 nie wprowadzono form organizacji zajęć 
wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. 

[Dowód: akta kontroli str.21] 

ZKS nie skorzystał z moŜliwości wynikających z § 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form 
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (uprzednio § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w tej samej 
sprawie6), stosownie do których zajęcia wychowania fizycznego mogą być 
organizowane przez szkołę jako zajęcia klasowo-lekcyjne oraz zajęcia do wyboru 
przez uczniów jako: sportowe, sprawnościowo-zdrowotne, taneczne lub w formie 
aktywnej turystyki.  
Dyrektor ZKS wyjaśnił, Ŝe szkoła nie skorzystała z takiej moŜliwości, poniewaŜ nie 
dysponuje własną bazą sportową, a młodzieŜ i rodzice nie sygnalizowali takiej 
potrzeby. MłodzieŜ ma moŜliwość uczestniczenia w wycieczkach krajoznawczo-
turystycznych (turystyka piesza) lub zimowych wyjazdach na narty, które 
organizowano dla osób chętnych. Zainteresowani uczniowie mają teŜ moŜliwość 
skorzystania z zajęć sportowych organizowanych dodatkowo. 

[Dowód: akta kontroli str. 22] 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

Wg dziennika zajęć pozalekcyjnych, w ZKS nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne 
realizowano jako zajęcia sportowo–rekreacyjne, po jednej godzinie zajęć z karate 
w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 oraz w roku szkolnym 2011/2012 dwie 
godziny zajęć z piłki noŜnej i jedną godzinę zajęć fitness. Liczba uczniów biorących 
udział w ww. zajęciach wynosiła odpowiednio 8, 6 i 35, co stanowiło odpowiednio 
5,5%, 4,6% i 26,9% ogółu uczniów ZKS.  
Uczniowie ZKS nie uczestniczyli w nadobowiązkowych zajęciach z pływania.  

 [Dowód: akta kontroli str. 24] 

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

Dyrektor ZKS dysponował ogólnymi informacjami otrzymanymi od pielęgniarki 
szkolnej o wadach postawy, nadwadze lub otyłości wśród uczniów.  
W okresie objętym kontrolą liczba uczniów Gimnazjum, u których stwierdzono 
dysfunkcje, przedstawiała się następująco: 45, 52 i 53, co stanowiło 49%, 59% 
i 62% uczniów Gimnazjum. Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym odpowiednio 
28, 29 i 31 uczniów, tj. 50%, 40% i 42% uczniów Liceum Ogólnokształcącego. 
W grupie tej odnotowano przypadki wad postawy i otyłości/nadwagi, które dotyczyły 
odpowiednio 22, 23 i 21 uczniów Gimnazjum oraz 8, 10 i 14 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego., co stanowiło odpowiednio 24,1%, 26,1% i 24,4% uczniów 
Gimnazjum oraz 9,6%, 23,3% i 31,8% uczniów Liceum Ogólnokształcącego. 

[Dowód: akta kontroli str. 25 – 26 ] 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ZKS nie zorganizowano zajęć 
korekcyjnych dla osób z wadami postawy, nadwagą lub otyłością. Nauczyciele 

                                                      
6 Odpowiednio: Dz. U. Nr 175, poz. 1042 i Dz. U. Nr 136, poz. 1116. 
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wychowania fizycznego posiadają uprawnienia do prowadzania zajęć korekcyjnych 
na podstawie ukończonych studiów wyŜszych na kierunku Wychowanie fizyczne. 
Szkoła nie posiadała sali do prowadzenia zajęć korekcyjnych i nie wynajmowała 
takich pomieszczeń od innych instytucji. 
Jak wyjaśnił dyrektor ZKS, ćwiczenia dotyczące korekcji postawy stanowią element 
rozgrzewki oraz są wykonywane w ramach ćwiczeń na siłowni. śaden z uczniów nie 
przedstawił stosownego orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę 
i dlatego w szkole nie organizowano takich zajęć. 

[Dowód: akta kontroli str.22 ] 

1.5. Dopuszczenie do uŜytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego 

Według szkolnego zestawu programów nauczania ZKS na poszczególnych etapach 
edukacji dopuszczono do uŜytku następujące programy nauczania wychowania 
fizycznego7: 

1)[...]8 Autorski program wychowania fizycznego III etap edukacyjny (18/2009), 
obowiązujący w ww. okresie w kl. I–III Gimnazjum (wniosek o dopuszczenie 
złoŜono w dniu 31 lipca 2009 r.). 

2) D. Szarzyński, Program nauczania wychowania fizycznego dla trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego. (DKOS 5002-57/03), obowiązujący w kl. I–III Liceum 
Ogólnokształcącego. 

3)[...]9 w roku szkolnym 2012/2013 wprowadzono program nauczania wychowania 
fizycznego autorstwa nauczycieli wychowania fizycznego ZKS, Program 
nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacji.(18/2012) (wniosek o 
dopuszczenie złoŜono w dniu 3 sierpnia 2012 r.). 

 [Dowód: akta kontroli str. 39]  

W roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum obowiązuje ten sam program,  
co w latach szkolnych 2009/2010–2011/2012. 
Jak wyjaśnił dyrektor ZKS, przyjęto ten sam program nauczania dla Gimnazjum na 
lata szkolne 2012/2013–2014/2015, gdyŜ wymagania szczegółowe określone 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2012 r. były takie same jak 
w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej z 2008 r. Dlatego teŜ nie było 
wniosku nauczycieli o jego zatwierdzenie oraz decyzji o jego dopuszczeniu. 
Jednocześnie wyjaśnił, Ŝe w nowym cyklu nauczania Szkoła wynajmie takie obiekty 
sportowe oraz zapewni sprzęt sportowy, który umoŜliwi pełną realizację wszystkich 
treści zawartych w programie. 

[Dowód: akta kontroli str. 22]   

Program autorski dla III etapu edukacyjnego, dopuszczony do uŜytku w kl. I-III 
Gimnazjum w latach szkolnych 2009/2010–2011/2012, zawierał wszystkie 
33 wymagania podstawy programowej wychowania fizycznego, zawarte w pozycji 
wychowanie fizyczne III etap edukacyjny załącznika nr 4 do rozporządzenia 
w sprawie podstawy programowej z 2008 r.10.  

                                                      
7  W okresie objętym kontrolą NIK,  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). 
8 Ochrona prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
9 Ochrona prywatności osoby fizycznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 
10 Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17. 
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W przypadku autorskiego programu dla IV etapu edukacyjnego, dopuszczonego do 
uŜytku dla I kl. Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2012/2013, 
uwzględniono treści nauczania dotyczące wszystkich 29 wymagań określonych 
w załączniku 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 szkół11 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej z 2012 r.).  

[Dowód: akta kontroli str.40 – 68 i 89 – 105] 

Dyrektor ZKS nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z § 4 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do 
uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania 
oraz dopuszczenia do uŜytku szkolnego podręczników12 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie dopuszczenia programów nauczania z dnia 8 czerwca 2009 r.), 
dotyczącego moŜliwości zasięgnięcia, m.in. od nauczycieli opinii, o której mowa 
w § 4 ust. 3, zawierającej w szczególności ocenę zgodności programu nauczania 
ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu 
do potrzeb i moŜliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. 
Analiza autorskiego programu nauczania dla kl. I-III Gimnazjum, pod kątem 
warunków bazowych posiadanych przez ZKS, w celu moŜliwości realizacji 
ww. programu nauczania, wykazała m.in., Ŝe zaplanowano wykonywanie ćwiczeń 
w zakresie kształtowania równowagi na przyrządach równowaŜnych, doskonalenie 
skoku kucznego przez cztery części skrzyni, pomimo iŜ ZKS nie posiadało na swym 
wyposaŜeniu równowaŜni, skrzyni oraz jak wynika z zawartych umów dotyczących 
wynajmu sal gimnastycznych, ZKS nie wypoŜyczał stosownego sprzętu od firm 
wynajmujących szkole sale gimnastyczne.  

[Dowód: akta kontroli str. 40–72]  

Jak wyjaśnił nauczyciel M.K., jeden z autorów ww. programu, „lekcji z uŜyciem 
skrzyni nie zrealizowano z uwagi na brak moŜliwości wykorzystania przyrządu. 
Związane to było ze zmianą sali gimnastycznej, która była wyposaŜona w skrzynię. 
Natomiast ćwiczenia równowaŜne przeprowadzono w hali sportowej, przy 
wykorzystaniu ławeczek szwedzkich, znajdujących się na wyposaŜeniu wynajętego 
obiektu.”  

[Dowód: akta kontroli str.73]  

W latach szkolnych objętych kontrolą, ZKS wynajmował sale gimnastyczne od 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Śląskiego Towarzystwa Sportowego. Innych obiektów nie wynajmowano. W Ŝadnej 
zawartej umowie na wynajem nie wskazano urządzeń i wyposaŜenia, z jakiego ZKS 
moŜe korzystać. Wydatki związane z wynajmem ww. obiektów wyniosły łącznie 
55,3 tys. zł w latach 2009-2012 (do 31 października). 

[Dowód: akta kontroli str. 21]  

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

Dopuszczono programy nauczania wychowania fizycznego w kl. I-III Gimnazjum 
oraz w Liceum Ogólnokształcącym, których nie poprzedzono diagnozą potrzeb 
i moŜliwości uczniów, dla których miały być przeznaczone. Przeprowadzenie 
powyŜszej diagnozy wynika z § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia 
w sprawie dopuszczenia programów nauczania z dnia 8 czerwca 2009 r.  

                                                      
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 997. 
12 Dz. U. Nr 89, poz. 730, uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia  21 czerwca 2012 r., w sprawie dopuszczenia do uŜytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczenia do uŜytku 
szkolnego podręczników, w którym § 2 ust. 4  pozostawiono toŜsame rozstrzygnięcia. 
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Jak wyjaśnił dyrektor ZKS „przyjęto zasadę, iŜ sprawność przyszłych uczniów szkoły 
nie będzie odbiegać od sprawności obserwowanej u młodzieŜy wcześniejszych 
roczników i dlatego nie przeprowadzono stosownej diagnozy.  
 
Diagnozę tę w LO przeprowadzi się w II semestrze roku szkolnego 2012/2013”.  

[Dowód akta kontroli str. 23]  

Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiada Dyrektor ZKS, który, stosownie do § 2 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie dopuszczenia programów nauczania z dnia 
8 czerwca 2009 r., dopuszcza do uŜytku w danej szkole program nauczania dla 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 

W okresie objętym kontrolą zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali 
zastępczej oraz salach gimnastycznych wynajmowanych od MOSiR, Uniwersytetu 
Śląskiego oraz Śląskiego Towarzystwa Sportowego, co wynika z umów zawartych 
z instytucjami uŜyczającymi obiekty sportowe.  

 [Dowód akta kontroli str.6 – 20 i 74 – 78]  

W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 zajęcia wychowania fizycznego, 
w objętych badaniem dwóch spośród sześciu (klasa delta oraz zeta) oddziałów 
Gimnazjum, zrealizowano w wymiarze 424 i 404 godzin, spełniając normę, 
co najmniej 385 godzin (obowiązującą w trzyletnim cyklu nauczania), określoną 
w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania 
z 2002 r. Godzinowy wymiar zrealizowanych zajęć w przypadku klasy delta wyniósł 
w poszczególnych blokach tematycznych13 16, 183, 104, 13, 88, 4 i 16, tj. 3,8%, 
43,2%, 24,5%, 3,1%, 20,7%, 0,9% i 3,8%. Natomiast w przypadku klasy zeta 
17, 166, 94, 22, 92, 5 i 8, tj. 4,2%, 41,1%, 23,3%, 5,4%, 22,8%, 1,2% i 2%. 

[Dowód akta kontroli str.79 – 82]  

W kl. I-III Gimnazjum, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, realizowano 
autorski Program wychowania fizycznego III etap edukacyjny (autorstwa nauczycieli 
wychowania fizycznego zatrudnionych w ZKS).  
W ramach programu Comeniusa „Uczenie się przez całe Ŝycie” we wszystkich 
oddziałach Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w ZKS w latach szkolnych 
2010/2011–2011/2012 realizowano projekt pt. „Promowanie zdrowego stylu Ŝycia 
przez odkrywanie tradycyjnej i naturalnej Ŝywności i uprawianie sportu”. Obejmował 
on m.in. tematy dotyczące zasad prawidłowego Ŝywienia, chorób układu krąŜenia, 
chorób układu nerwowego, pierwszej pomocy, pojęcia stresu, skutków uzaleŜnień 
od nałogów, zagroŜeń płynących z Internetu, mechanizmów uzaleŜnienia. 

[Dowód: akta kontroli str.83 – 84 ]  

W klasach I-III Liceum Ogólnokształcącego realizowano ścieŜkę edukacyjną 
„Edukację prozdrowotną”, np. w roku szkolnym 2010/2011 na zajęciach z biologii 
w temacie – choroby nowotworowe i ich profilaktyka, trucizny i ich wpływ na zdrowie 
człowieka, uzaleŜnienia i ich konsekwencje zdrowotne i społeczne.  

[Dowód: akta kontroli str. 85 – 88]  

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

W ZKS w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, w objętych badaniem dwóch 
oddziałach Gimnazjum nie zrealizowano w pełni treści nauczania odnoszących się 

                                                      
13 Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego; trening zdrowotny; sporty całego Ŝycia i wypoczynek;  
bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista; sport; taniec; edukacja zdrowotna. 
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do jednego14 z 33 wymagań szczegółowych, zawartych w pozycji wychowanie 
fizyczne III etap edukacyjny załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r. z zakresu bloku tematycznego edukacji zdrowotnej, do czego 
na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty15 (dalej: u.s.o.) jest zobowiązana szkoła 
niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.  
Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiada dyrektor ZKS, sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad pracą nauczycieli, m.in. w zakresie realizacji podstawy 
programowej oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy, stosownie do art. 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela16, obowiązani są rzetelnie 
realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 
funkcjami szkoły, w tym funkcją dydaktyczną.  
Jak wyjaśnił dyrektor ZKS „w szkole w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 
realizowano program Comeniusa związany z edukacją prozdrowotną. Jedno 
z zagadnień z edukacji zdrowotnej nie zostało zrealizowane na zajęciach 
wychowania fizycznego. Przez przeoczenie nie dopilnował realizacji tego tematu 
w Gimnazjum”.  

[Dowód akta kontroli str. 23]  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 nie spełniono Zalecanych warunków 
i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. na 
III etapie edukacji w zakresie edukacji zdrowotnej, określonych w załączniku nr 4  
do rozporządzenia w ww. sprawie, m.in.:  

− nie przeprowadzono diagnozy potrzeb uczniów we współpracy z pielęgniarką 
szkolną; 

− nauczyciele wychowania fizycznego nie koordynowali działań z zakresu edukacji 
zdrowotnej i nie współdziałali z nauczycielami innych przedmiotów; 

−  w dokumentacji ZKS nie było dokumentów o aktywnym uczestnictwie rodziców 
w planowaniu i realizacji ewaluacji zajęć z edukacji zdrowotnej. 

[Dowód akta kontroli str. 106 – 108]  

W roku szkolnym 2012/2013 w kl. I LO nie podjęto przygotowań do realizacji 
Zalecanych warunków i sposobu realizacji w zakresie edukacji zdrowotnej, 
określonych w treściach nauczania zawartych w pozycji wychowanie fizyczne 
IV 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 szkół17, w tym 
m.in. nie przeprowadzono diagnozy potrzeb uczniów we współpracy z pielęgniarką 
szkolną. 

[Dowód akta kontroli str. 109 – 111]  

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

                                                      
14 Blok tematyczny edukacja zdrowotna – uczeń wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady 
15 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. 
16 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. 
17 Dz. z 2012 r., poz. 977. 
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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 

W okresie objętym kontrolą dla ZKS obowiązywały Wewnątrzszkolne systemy 
oceniania (WSO) na lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. Zgodnie 
z postanowieniami Statutu, załącznik do niego stanowił WSO. Wprowadzono 
ponadto Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego (PSO) 
stosowany w klasach I-III Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącym 
(zatwierdzony w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez dyrektora ZKS oraz przez Radę 
Pedagogiczną).  

[Dowód akta kontroli str. 112 – 148]  

W odniesieniu do określenia w statucie Szkoły sposobu uzasadniania ustalonej 
oceny, o którym mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania, WSO 
stanowił, aby kaŜdy aspekt podlegający ocenianiu i w kaŜdej jego fazie był znany 
uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym opiekunom  (pkt 1 zasad oceniania). 
WSO w pkt 2 – zasady oceniania, w ppkt. 5 zasady przekazywania informacji 
zwrotnej (informacja o postępach ucznia, problemach w nauce i zachowaniu), 
przewidywał adnotację w dzienniku elektronicznym (do którego mieli indywidualny 
dostęp uczniowie i rodzice/opiekunowie), poprzez kontakt telefoniczny lub pisemną 
zwrotną informację. Natomiast w PSO, w kryteriach ocen, wskazano podstawy 
uzyskania przez uczniów  ocen. Np. ocenę niedostateczną mógł otrzymać uczeń, 
który nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, ma lekcewaŜący stosunek do 
przedmiotu, nie wykazuje postępów w zakresie umiejętności i wiadomości, nie 
bierze czynnego udziału w lekcji, opuszcza lekcje, obniŜa swoje wyniki 
sprawdzianów. A w przypadku oceny celującej uczeń spełnia kryteria na ocenę 
bardzo dobrą oraz wykazuje się szczególnym zaangaŜowaniem w pracy, 
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, posiadł umiejętności i wiedzę 
wykraczające poza program nauczania, jest obiektywny w samoocenie i ocenie 
innych, prowadzi higieniczny i sportowy tryb Ŝycia, reprezentuje swoją szkołę 
w zawodach sportowych. 
W PSO ponadto wskazano, iŜ przy ocenianiu będzie brane pod uwagę 
zaangaŜowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w realizację postawionych przed 
nim zadań ruchowych. Statut ZKS przewidywał w art. 29 pkt 5 uwzględnianie 
w procesie edukacyjnym indywidualnych moŜliwości uczniów.  WSO i PSO nie 
zawierało postanowień dotyczących moŜliwości określania przez nauczycieli 
wychowania fizycznego poziomu spełnienia przez uczniów wymagań 
szczegółowych podstawy programowej z 2008 r.  

[Dowód akta kontroli str. 112 – 150 i 161] 

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

W obowiązującym w ZKS wewnątrzszkolnym systemie oceniania w zakresie 
przedmiotu wychowanie fizyczne:  
1) nie określono sposobu rozpoznawania postępów z wychowania fizycznego,  

co wynika z istoty oceniania szkolnego, zdefiniowanej w § 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie oceniania, m.in.: jakimi narzędziami te postępy będą 
mierzone, z jaką częstotliwością w cyklu kształcenia, w jakim zakresie i w jaki 
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sposób postępy te będą uwzględniane w klasyfikacji śródrocznej i rocznej, 
uwzględniając przy tym wysiłek uczniów i róŜnorodność wymagań bloków 
tematycznych wychowania fizycznego, określonych w rozporządzeniu 
w sprawie podstawy programowej z 2008 r. na poziomie gimnazjum; 

2) nauczyciele wychowania fizycznego nie sformułowali wymagań edukacyjnych 
z przedmiotu, stosownie do § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania, 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 odpowiednio. 

 
Dyrektor ZKS wyjaśnił, Ŝe brak wskazania w WSO i PSO narzędzi jakimi miały być 
mierzone postępy z wychowania fizycznego wynikał z przeoczenia.  

[Dowód akta kontroli str. 22]  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność ZKS w zbadanym obszarze. 

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

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

Frekwencja uczniów Gimnazjum na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 wyniosła odpowiednio 91,5%, 88,3% 
i 90,4%. Natomiast frekwencja na zajęciach z wychowania fizycznego w ww. latach 
wyniosła odpowiednio 93,4%, 86,1% i 90,5%. W przypadku uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego frekwencja na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
wyniosła odpowiednio 90,1%, 87,2% i 84,3%, a na zajęciach z wychowania 
fizycznego odpowiednio 94,9%, 83,8% i 82,9%. 

[Dowód akta kontroli str. 167]  

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów ZKS w lekcjach 
wychowania fizycznego w Gimnazjum (łącznie 344 zapisanych - w osobogodzinach 
- w łącznie sześciu  grupach prowadzonych przez dwóch nauczycieli D.SZ. i M.K.,) 
(od 5 listopada do 9 listopada 2012 r.) wykazało obecność na poziomie 89,2%. 
Liczba uczniów obecnych, niećwiczących (39 osobogodzin) do  uczniów zapisanych 
(344 osobogodzin) i do uczniów obecnych (307 osobogodzinach) stanowiła 
odpowiednio 11,3% i 12,7%. Uczniów niećwiczących, jako suma nieobecnych 
i niećwiczących wynosiła  76 osobogodzin, co stanowiło 22,1% uczniów zapisanych. 
Uczniowie nie ćwiczyli na zajęciach wychowania fizycznego w ww. tygodniu 
w związku ze zwolnieniami z wykonywania ćwiczeń: 8 osobogodzin decyzją 
dyrektora (2,6% obecnych na zajęciach), 14 osobogodzin przez lekarza (4,6%)  
i 10 przez rodziców (3,3%), natomiast z powodu braku stroju i niedyspozycji nie 
ćwiczyło w osobogodzinach odpowiednio: 5 i 2, tj. 1,6% i 0,6%.  
W przypadku Liceum Ogólnokształcącego badanie łącznie (90 zapisanych – 
w osobogodzinach w dwóch grupach prowadzonych przez dwóch nauczycieli D.SZ. 
i M.K., - od 5 listopada do 9 listopada 2012 r.) wykazało obecność na poziomie 
76,7%. Liczba uczniów obecnych niećwiczących (24 osobogodzin) do  uczniów 
zapisanych (90 osobogodzin) i do uczniów obecnych (69 osobogodzin) stanowiła 
odpowiednio 26,7% i 34,8%. Uczniów niećwiczących, jako suma nieobecnych 
i niećwiczących, wynosiła  45 osobogodzin, co stanowiło 50% uczniów zapisanych. 
Uczniowie nie ćwiczyli na zajęciach wychowania fizycznego w ww. tygodniu 
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z powodu zwolnień z wykonywania ćwiczeń: 9 osobogodzin decyzją dyrektora 
(13% obecnych na zajęciach), 3 osobogodzin przez lekarza (4,3%) i 9 przez 
rodziców (13%), natomiast z powodu braku stroju nie ćwiczyło w osobogodzinach 3, 
tj. 4,3%. 

[Dowód akta kontroli str. 168] 
 

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

W latach szkolnych objętych kontrolą odpowiednio pięciu, dwóch i jeden uczeń 
Gimnazjum zostali decyzją dyrektora ZKS zwolnieni z czynnego udziału w zajęciach 
z wychowania fizycznego. W trzech przypadkach zwolnienie dotyczyło jednego 
semestru. W przypadku uczniów uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego 
w ww. latach zwolniono z zajęć odpowiednio trzech, trzech i dwóch uczniów. 
W jednym przypadku zwolnienie dotyczyło jednego semestru. 
We wszystkich ww. przypadkach dyrektor ZKS podjął decyzje w sprawie zwolnienia 
uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podstawie § 8 rozporządzenia w sprawie 
oceniania, tj. na podstawie opinii wydanej przez lekarza na czas określony w tej 
opinii. We wszystkich tych przypadkach w arkuszach ocen uczniów odnotowano 
zapis zwolniona/zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. 

[Dowód akta kontroli str. 169 – 170] 

Analiza obecności uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego na 
podstawie decyzji dyrektora ZKS wykazała m.in., Ŝe uczniowie  przebywali w tym 
czasie na zajęciach z wychowania fizycznego lub byli zwolnieni przez rodziców 
z tych zajęć. 

[Dowód akta kontroli str. 171 – 172] 

3.3. Udział uczniów ZKS we współzawodnictwie sportowym 

W ww. okresie nie organizowano w Ŝadnej dyscyplinie sportowej mistrzostw ZKS. 

Uczniowie ZKS uczestniczyli w roku szkolnym 2009/2010 w mistrzostwach Katowic 
w narciarstwie alpejskim – Skalanka 2010 r., gdzie zajęli III miejsce (druŜyna 
Gimnazjum – sześć osób), I miejsce w zawodach narciarskich ŚnieŜynka 2010 r., 
(druŜyna Liceum Ogólnokształcące – cztery osoby) oraz III miejsce w zawodach 
narciarskich ŚnieŜynka 2010 r. dla druŜyny dziewcząt i chłopców (Gimnazjum – po 
trzy osoby). W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie Gimnazjum (cztery osoby) zajęli 
II miejsce w mistrzostwach Katowic w narciarstwie alpejskim – Skalanka 2011 r., 
a w roku szkolnym 2011/2012 w zawodach narciarskich – Skalanka udział wzięło 
sześć osób. Ponadto jeden uczeń brał udział w zawodach strzeleckich z broni 
pneumatycznej. Jeden z uczniów Gimnazjum, startujący w barwach Klubu 
Sportowego MKS „Skrzyczne” Szczyrk, wraz z koleŜankami i kolegami wygrał 
Klubową punktację na Olimpiadzie MłodzieŜy (Mistrzostwa Polski Juniorów B). 
Ponadto zajmował trzecie, siódme i 10 miejsce w zawodach z cyklu „MłodzieŜowy 
Puchar Polski”. 
Jak wyjaśnił dyrektor ZKS „pod koniec kaŜdego roku szkolnego w szkole są 
organizowane dni sportu, w których uczestniczą wszyscy uczniowie naszej szkoły. 
Ponadto informuję, Ŝe szkoła nie współpracowała z klubami i stowarzyszeniami 
sportowymi, m.in. w zakresie rekrutacji uczniów uzdolnionych sportowo”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 23] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZKS w zbadanym obszarze. 
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4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych naleŜących do ZKS 

ZKS nie posiadał własnych obiektów sportowych. Dyrektor ZKS zawierał, w latach 
szkolnych objętych kontrolą, umowy uŜytkowania obiektów sportowych 
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (na udostępnienie hali sportowej), 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Katowicach (na udostępnienie 
sali gimnastycznej „Spodek”). oraz Śląskim Towarzystwem Sportowym (na 
udostępnienie sali KS Kolejarz). śadna zawarta umowa nie zawierała zapisów 
dotyczących uŜyczenia sprzętu sportowego.  

ZKS na swym wyposaŜeniu posiadał m.in. następujący sprzęt sportowy: 41 piłek, 
w tym do piłki noŜnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki, 25 materaców do ćwiczeń, 
dwa stoły do tenisa stołowego z osprzętem, sprzęt do unihokeja w ilości 12 kijów 
i dwóch bramek oraz pachołki. Poza 5 piłkami i dwoma stołami do tenisa stołowego 
pozostały sprzęt zakupiono przed 2002 r. Stoły do tenisa posiadały atest zgodnie 
z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach18 (dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach). 

[Dowód akta kontroli str. 71–72]  

W protokołach kontroli okresowych ZKS, dotyczących zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, sporządzonych w sierpniu 
2009 r., 2010 r., 2011 r. oraz 2012 r., przeprowadzanych stosownie do wymagań § 3 
ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, nie 
odnoszono się do stanu technicznego wynajmowanych ww. sal gimnastycznych. 
Oceny ich stanu technicznego dokonano na podstawie notatek słuŜbowych w dniach 
27 sierpnia 2009 r., 30 sierpnia 2010 r., 31 sierpnia 2011 r. oraz 18 stycznia 2012 r., 
gdzie zapisano, iŜ sale są przygotowane do zajęć z wychowania fizycznego.  

W przypadku protokołu kontroli przeprowadzonej w 2011 r. (w sierpniu 2011 r.  
przez dyrektora ZKS) nie było potwierdzenia przekazania go organowi 
prowadzącemu. 

[Dowód akta kontroli str.174 – 181]  

Analiza dzienników Gimnazjum klas I-III zeta i klas I-III delta wykazała, Ŝe w dwóch 
latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 nauczyciele wychowania fizycznego na 
początku roku zorganizowali lekcję organizacyjną, zapoznając uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego, zgodnie z § 31 ust. 7 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. W przypadku roku 
szkolnego 2011/2012 nie odnotowano przeprowadzenia lekcji w takim zakresie.  

[Dowód akta kontroli str. 27 – 38]  

W zastępczej sali gimnastycznej oraz siłowni umieszczono tablice informacyjne 
określające zasady bezpiecznego ich uŜytkowania, zgodnie z § 31 ust. 6 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

[Dowód akta kontroli str. 74 – 75]  

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

                                                      
18 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 
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W dziennikach klas III Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 nie odnotowano 
informacji o zapoznaniu uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach 
wychowania fizycznego, czym naruszono § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

[Dowód akta kontroli str. 30 i 36]  

Odpowiedzialnymi za brak informacji o zapoznaniu uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego byli nauczyciele prowadzący 
zajęcia z wychowania fizycznego, zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
Jak wyjaśnił M.K., nauczyciel wychowania fizycznego, „kaŜdorazowo na początku 
roku szkolnego zapoznaję uczniów z zasadami bezpieczeństwa na moich zajęciach. 
 
Przez przeoczenie nie dokonałem wpisu potwierdzającego zapoznanie uczniów 
z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach”.  

[Dowód akta kontroli str. 73]  

Jak wyjaśnił dyrektor ZKS „nie dopilnowałem, aby informacja o zapoznaniu uczniów 
z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego znalazła się 
w dziennikach klas zeta i delta w roku szkolnym 2011/2012”. 

[Dowód akta kontroli str.23]  

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej  

W wyniku oględzin ustalono, Ŝe apteczki pierwszej pomocy wyposaŜono m.in. 
w niezbędne materiały opatrunkowe, które znajdowały się w sekretariacie ZKS, 
tj. około 8 m od pomieszczeń siłowni.  
Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali zaświadczenia o przeszkoleniu 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Przeszkolenie odbyli w maju 2012 r. 

[Dowód akta kontroli str. 182 – 190] 

W ZKS funkcjonował gabinet pomocy przedlekarskiej, w którym znajdowały się 
środki niezbędne do udzielenia pomocy oraz instrukcje o zasadach tej pomocy.  
Zgodnie z art. 26 pkt 4 statutu Gimnazjum i statutu Liceum Ogólnokształcącego 
z 1 września 2009 r. do zadań ZKS w szczególności naleŜało zapewnienie uczniom 
moŜliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, dostępny był dla uczniów 
w środy od 1030 do 1500. 

[dowód: akta kontroli str. 74] 
 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Według Rejestru wypadków uczniów, w ZKS doszło w latach szkolnych 2006/2007-
2011/2012 do ośmiu  wypadków na zajęciach wychowania fizycznego, z tego trzy 
wydarzyły się w roku szkolnym 2006/2007, dwa w 2007/2008, jeden w 2008/2009 
i dwa w 2011/2012. Dyrektor ZKS prowadził rejestr wypadków zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach. 
Analiza dokumentacji dotyczącej wypadków podczas zajęć z wychowania 
fizycznego wykazała, Ŝe dyrektor ZKS kaŜdorazowo powoływał zespół 
powypadkowy, w skład którego wchodził nauczyciel wychowania fizycznego oraz 
inny nauczyciel. KaŜdorazowo sporządzono protokół powypadkowy, w którym 
wskazano m.in. rodzaj wypadku, rodzaj urazu, udzieloną pomoc, miejsce wypadku, 
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faktycznego 
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rodzaj zajęć, opis wypadku, świadków wypadku, zalecane środki zapobiegawcze. 
Powiadamiano niezwłocznie o wypadku rodziców (opiekunów) poszkodowanego, 
społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę, radę 
rodziców, stosownie do wymogów określonych w § 41 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Ponadto zaznajamiano z treścią 
protokołu powypadkowego poszkodowanego pełnoletniego albo rodziców 
(opiekunów) poszkodowanego małoletniego (stosownie do § 45 ust. 1 
ww. rozporządzenia). 

[Dowód akta kontroli str. 191 – 197]  

W bazie danych systemu informacji oświatowej ZKS, o której mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej19 (dalej: SIO),  
za lata szkolne 2009/2010–2011/2012 odnotowano wypadki w ZKS, w tym na 
zajęciach z wychowania fizycznego, z uwzględnieniem miejsca wypadku, rodzaju 
zajęć, podczas których doszło do wypadku i przyczyn wypadków.  

[Dowód akta kontroli str.198 – 203] 

Nie było ww. danych w SIO ZKS za lata szkolne 2005/2006 – 2008/2009. 
Jak wyjaśnił dyrektor ZKS „w związku z awarią sprzętu komputerowego 
wcześniejsze dane z SIO utracono, w tym dane dotyczące wypadków w szkole”. 

[Dowód akta kontroli str.23] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność ZKS 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 ZKS i kwalifikacje nauczycieli wychowania 
fizycznego  

W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30 września 2012 r.) w ZKS zatrudniano 
dwóch nauczycieli wychowania fizycznego (jedna osoba ze stopniem nauczyciela 
mianowanego, a druga nauczyciela kontraktowego). Nauczyciele zatrudnieni w ZKS 
posiadali kwalifikacje do nauczania w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej, 
legitymując się ukończeniem studiów wyŜszych i przygotowaniem pedagogicznym, 
zgodnie 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 moŜna zatrudnić nauczycieli niemających 
wyŜszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli20. 
Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali dodatkowe kwalifikacje w postaci 
ukończonych kursów np. jeden instruktora karate kyokushin, instruktora odnowy 
biologicznej i masaŜu, instruktora współczesnych form muzyczno-ruchowych, drugi 
współczesnych form muzyczno-ruchowych, rekreacji ruchowej ze specjalnością 
fitness oraz  trenerskie z pływania.  

[Dowód akta kontroli str. 204] 

                                                      
19 Dz. U. Nr 49, poz. 463, ze zm.,  ustawa uchylona z dniem 30 kwietnia 2012 r. Aktualnie obowiązuje w tym zakresie art. 2  
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. 
20 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego  

Nauczyciele wychowania fizycznego nie uczestniczyli w latach 2009/2010-
2011/2012 w Ŝadnych formach doskonalenia zawodowego. 

[Dowód akta kontroli str.205] 

W trakcie objętych kontrolą trzech lat szkolnych nauczyciele wychowania 
fizycznego nie brali udziału w Ŝadnych formach kształcenia i doskonalenia, w tym 
dotyczących wdraŜania podstawy programowej z 2008 r. Zgodnie z art. 30 pkt 1 
statutu Gimnazjum i art. 30 ust. 1 statutu Liceum Ogólnokształcącego z 1 września 
2009 r. do obowiązków nauczycieli w szczególności naleŜało poszerzanie wiedzy 
zawodowej oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.  

[Dowód akta kontroli str.161]   

Dyrektor ZKS, odnosząc się do kwestii nieuczestniczenia nauczycieli wychowania 
fizycznego w formach kształcenia i doskonalenia dotyczących wdraŜania podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r., wyjaśnił, Ŝe nauczycielom 
przedstawiono informację na zebraniach rady pedagogicznej dotyczącą kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli, w tym wychowania fizycznego. Nauczyciele są 
zachęcani do uczestnictwa w szkoleniach, przy czym decyzje o udziale w szkoleniu 
podejmują indywidualnie.  

[Dowód akta kontroli str. 23]  
 

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

Wg Statutu Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego do zadań dyrektora ZKS 
w szczególności naleŜało sprawowanie nadzoru pedagogicznego (zasad nadzoru 
w statucie nie określono ). W ww. latach dyrektor ZKS zaplanował i przeprowadził 
łącznie cztery obserwacje zajęć z wychowania fizycznego - dwie w roku szkolnym 
2009/2010 oraz po jednej w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012. Ponadto 
przeprowadził dwie niezaplanowane obserwacje - po jednej w latach szkolnych 
2010/2011 i 2011/2012, które dotyczyły gier i zabaw ruchowych w terenie oraz 
organizacji dnia sportu.  
Tematyka obserwacji zajęć z wychowania fizycznego dotyczyła gimnastyki – nauka 
przerzutu bokiem oraz koszykówki – doskonalenie rzutu po kozłowaniu, aerobiku – 
zajęcia rytmiczno-muzycznego, wykorzystania pomocy dydaktycznych, 
zaangaŜowania nauczyciela i uczniów. W Ŝadnym przypadku nie wydano 
wniosków/zaleceń po przeprowadzonej obserwacji. 

[Dowód akta kontroli str. 206 – 229]  
 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością ZKS w zakresie 
wychowania fizycznego  
Śląski Kurator Oświaty nie przeprowadził w ZKS ewaluacji lub kontroli z zakresu 
objętego kontrolą NIK. Kontroli w tym zakresie nie przeprowadzili w ZKS takŜe 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego oraz Powiatowy Komendant StraŜy PoŜarnej. 

[Dowód akta kontroli str. 230 – 233] 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZKS w zbadanym zakresie. 
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6. Wyniki badania ankietowego 

W badaniu wzięło udział łącznie 37 z 40 uczniów kl. III Gimnazjum (29 uczniów 
spośród 30) i III Liceum Ogólnokształcącego (8 uczniów spośród 10). W badaniu 
wzięło udział 27 rodziców uczniów kl. III Gimnazjum i III Liceum Ogólnokształcącego 
oraz dwóch nauczycieli wychowania fizycznego. 

Większość badanych uczniów – 30 (81,1%) podało, Ŝe chętnie ćwiczy na zajęciach 
wychowania fizycznego, a 12 uczniów (32,4%) często poza szkołą uprawia 
dyscypliny sportowe lub ćwiczy rekreacyjnie. Natomiast 16 uczniów (43,3%) podało, 
Ŝe ćwiczy rzadko, a ośmiu (21,6%), Ŝe wcale.  
Uczniowie stwierdzili, Ŝe podczas zajęć wychowania fizycznego preferowano takie 
aktywności jak: gry zespołowe (37 wskazań, tj. 100% ogółu odpowiedzi), ćwiczenia 
na siłowni (35 wskazań – 94,5%) i ćwiczenia gimnastyczne (17 wskazań - 46%). 

Ponad dwie trzecie uczniów - 32 (86,5%) uwaŜa, Ŝe zapoznano ich z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, natomiast 
pięciu uczniów (13,5%) było odmiennego zdania. Spośród osób, które uznały, Ŝe 
zapoznano je z powyŜszymi zasadami, 31 stosowało je na zajęciach z przedmiotu. 
Ponad dwie trzecie uczniów (28 osób) podało, Ŝe zawsze dostosowywano stopień 
trudności i intensywności ćwiczeń do ich aktualnej sprawności fizycznej i moŜliwości 
fizycznych, natomiast ośmiu uczniów (21,6%) stwierdziło, Ŝe nigdy lub czasami.  
Przypadki unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego były spowodowane 
w opinii uczniów: złym samopoczuciem, kontuzją, zwolnieniem lekarskim, brakiem 
stroju, brakiem chęci do ćwiczeń (26 wskazań spośród ogółem 36). 
W opinii 29 uczniów (78%) ocenianie ich osiągnięć z wychowania fizycznego było 
sprawiedliwe (siedmiu uczniów było przeciwnego zdania). Zdaniem 14 uczniów 
Gimnazjum (38%) udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego 
w niewielkim stopniu przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej.  

W opinii 26 rodziców/opiekunów (96,3%) ZKS zapewniało bezpieczne warunki na 
zajęciach wychowania fizycznego, 13 rodziców/opiekunów (48%) potwierdziło, iŜ 
znało wymagania edukacyjne stanowiące podstawę oceniania osiągnięć dziecka. 
W 20 przypadkach (74%) rodzice/opiekunowie byli systematycznie informowani 
o postępach syna/córki z wychowania fizycznego oraz stwierdzili, Ŝe udział 
syna/córki w ww. zajęciach przyczynił się do zwiększenia sprawności fizycznej. 

W opinii nauczycieli (100%) obiekty i wyposaŜenie szkoły w sprzęt sportowy 
zapewniał pełną realizację programu nauczania wychowania fizycznego. 
Problemami utrudniającymi realizację podstawy programowej z wychowania 
fizycznego, wg nauczycieli, był brak sali gimnastycznej, zbyt mała ilość sprzętu 
sportowego oraz mała liczebność uczniów w klasach.  

[Dowód akta kontroli str. 234 – 241]  

IV. Uwagi i wnioski 
W dniu 25 października 2012 r. w wyniku przekazanej informacji Panu Andrzejowi 
Kita Dyrektorowi ZKS, w sprawie wystąpienia zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego dla 
młodzieŜy korzystającej z zastępczej sali gimnastycznej oraz siłowni na zajęciach 
z wychowania fizycznego, polegającej na niezabezpieczonych i wystających około 
25 cm od ściany kaloryferów, połamanym siedzisku ławeczki w siłowni, dyrektor 
w celu zlikwidowania zagroŜenia, m.in. spowodował naprawę ławeczki oraz wydał 
zalecenia nauczycielom wychowania fizycznego nakazujące osłanianie kaloryferów 
materacami do czasu załoŜenia stałej obudowy na kaloryferach.  

[Dowód akta kontroli str.242 – 244] 

Uwagi 
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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 Kontroli21, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnej realizacji w Gimnazjum podstawy programowej 
wychowania fizycznego. 

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

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 17 stycznia 2013 r.   
  

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler Wicedyrektor 

Eugeniusz Rejman 
 

Jerzy Piasecki 
gł. specjalista k.p. 

 

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

 

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

  

 

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