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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli Kontrola nr: P/12/067 - Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych 
i niepublicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

KontrolerKontroler Stanisław Tarnowski, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do 
kontroli nr 83534 z 18 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2)  

 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim im. Ks. Władysława I Opolskiego,  
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Mieszka 10 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Leszek Wróbel, Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim 

(dowód: akta kontroli str. 3-4)  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie1 niezrealizowanie w oddziale 
Gimnazjum wymagań podstawy programowej wychowania fizycznego, natomiast 
ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Zespołu 
Szkół nr 3 (dalej: ZS 3) w pozostałym zbadanym zakresie kształcenia z wychowania 
fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 
 

Ocenę tę uzasadnia niezrealizowanie w ZS 3 w oddziale Gimnazjum 9 z 33 
i w oddziale szkoły podstawowej 1 z 21 wymagań szczegółowych podstawy 
programowej wychowania fizycznego zawartych odpowiednio w: załączniku nr 4 
załączniku nr 2 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.).  

Ponadto, stwierdzono: 

− nieposiadanie przez dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  
co było  niezgodne z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach3 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach), 

                                                      
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 2012 r. 
3 Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, ze zm. 
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− niezgodność procedury postępowania w ZS 3 w sytuacji wypadków uczniów 
z postanowieniami § 41 ust. 1 ww. rozporządzenia, skutkiem czego było nie 
wykonanie określonego w tym przepisie obowiązku powiadomienia organu 
prowadzącego szkołę i Rady Rodziców o zaistniałych wypadkach uczniów, 

− brak pisemnego potwierdzenia o zapoznaniu się rodziców lub opiekunów 
uczniów z treścią protokołu powypadkowego, co było niezgodne z treścią 
§ 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

Jednocześnie NIK pozytywnie ocenia w szczególności osiągnięcia sportowe szkoły, 
przestrzeganie zasad organizacji zajęć i dopuszczania do uŜytku szkolnego 
programów nauczania wychowania fizycznego, spełnienie w trzyletnim cyklu 
nauczania normy co najmniej 290 godzin zajęć z wychowania fizycznego w szkole 
podstawowej oraz 385 godzin w gimnazjum4, zorganizowanie dla uczniów 
nadobowiązkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a takŜe 
kwalifikacje zawodowe nauczycieli 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 latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach ZS 3 funkcjonowała Szkoła 
Podstawowa Nr 28 (dalej: SP lub SP 28) oraz Gimnazjum nr 3 im Księcia 
Władysława I Opolskiego (dalej: Gimnazjum lub G) 5. 

(akta kontroli str. 136, 140) 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowano w okresie objętym kontrolą w kl. I-III 
SP, po jednym oddziale (w ramach edukacji wczesnoszkolnej) oraz w kl. IV-VI SP 
po jednym oddziale, a takŜe w  kl. I-III Gimnazjum, odpowiednio w czterech, trzech 
i trzech oddziałach. Liczebność grup ćwiczeniowych nie przekraczała 26 osób, 
zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych z 2002 r. 
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty6 
(dalej u.s.o.) zapewniono, zarówno dla klas IV-V SP jak i klas I-III Gimnazjum, 
czterogodzinny wymiar obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 113, 144-145, 151, 175) 

 

                                                      
4 Określone odpowiednio w załączniku nr 3a i 6a do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 

2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 142 ze zm., uchylone z dniem 
1 września 2012 r. zwane dalej, rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.). 

5 ZS 3, zgodnie z zapisami § 17 Statutu ZS 3 z 2010 r.5, prowadził w okresie objętym kontrolą 3 klasy sportowe – oddziały IB, 
IIB i IIIB Gimnazjum. Od roku szkolnego 2011/2012 prowadził równieŜ jedną klasę mistrzostwa sportowego – oddział IC 
Gimnazjum, do której, zgodnie z § 18a Statutu ZS 3 z 2011 r.5,  prowadzono rekrutację uczniów w następujących 
dyscyplinach: biegi narciarskie, biathlon, piłka siatkowa, piłka koszykowa i piłka noŜna. Zgodnie z zapisami § 61 Statutu ZS 
3 z 2011 r., szkolenie sportowe w klasach sportowych i mistrzostwa sportowego prowadzone jest w ramach zajęć 
sportowych, według programów szkolenia sportowego opracowanych dla piłki noŜnej, koszykówki siatkówki, biegów 
narciarskich. Klasy sportowe mają realizować program sportowy równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym 
dla danego typu klasy. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych i mistrzostwa 
sportowego, ustalany przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, wynosił minimum 10 godzin dla klas 
sportowych i 16 godzin dla klas mistrzostwa sportowego. W ramach tych godzin, realizowane są obowiązkowe zajęcia  
z wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania dla poszczególnych etapów kształcenia. 

6 Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w formach do wyboru przez uczniów 

 

W ZS 3 (w kl. IV-VI SP i w kl. I-III Gimnazjum) w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 nie wprowadzono form organizacji zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów.  

W ZS 3 nie skorzystano 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 sprawie 
dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego7), 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 ZS 3 wyjaśnił, Ŝe niewprowadzenie na II i III etapie edukacji form 
organizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów 
wynikało ze sportowej specyfiki  szkoły. Z uwagi na funkcjonowanie klas sportowych 
i mistrzostwa sportowego, w godzinach popołudniowych na terenie obiektów 
szkolnych organizowane są zajęcia treningowe, które kończą się w godzinach 
wieczornych. 

(dowód: akta kontroli, str. 7, 245) 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych  

 W ZS 3, w latach 2009/2010-2011/2012, nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne 
realizowano jako zajęcia sportowe (piłka koszykowa, piłka ręczna, zajęcia 
lekkoatletyczne, tenis stołowy i piłka siatkowa, piłka noŜna i badminton) oraz zajęcia 
taneczne na I, II i III etapie edukacji. Łączny tygodniowy wymiar zajęć sportowo-
rekreacyjnych wynosił w poszczególnych latach szkolnych, odpowiednio: 6, 10 i 10 
godzin. 

(dowód: akta kontroli, str. 10, 26,) 

W nadobowiązkowych zajęciach sportowo-rekreacyjnych uczestniczyło w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 80, 119 i 68 osób, tj. 17,77%, 29,52% 
i 18,73% ogółu uczniów ZS 3.  

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 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania). 

(dowód: akta kontroli, str. 10, 26, 245) 

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

Według informacji Dyrektora, na zakończenie kaŜdego roku szkolnego higienistka 
przestawiała pisemną analizę zdrowotną uczniów ZS 3, w której na podstawie kart 

                                                      
7 Odpowiednio: Dz. U. Nr 175, poz. 1042 i Dz. U. Nr 136, poz. 1116 (uchylone z dniem 1 września 2011 r.). 
8 Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm. 
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zdrowia odnotowywano problemy zdrowotne uczniów (nadwagi i otyłości u dzieci nie 
stwierdzono). W ZS 3 w okresie objętym kontrolą, w klasach I-III SP zdiagnozowano 
w roku szkolnym 2009/2010 19 uczniów z wadami postawy, co stanowiło 28,36% 
wszystkich uczniów w tych klasach, w roku 2010/2011 zdiagnozowano 10 takich 
uczniów (15,87%) natomiast w roku 2011/2012 nie zdiagnozowano uczniów 
z wadami postawy. W roku 2009/2010 klasy II i III objęte były zajęciami 
korekcyjnymi w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora, natomiast w roku 
2010/2011- zajęciami takimi objęta była juŜ tylko klasa III. W roku szkolnym 
2011/2012 zajęć korekcyjnych nie prowadzono.  

(dowód: akta kontroli, str. 5, 7, 27-28, 245) 
 

1.5. Dopuszczenie do uŜytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej  

W latach 2009/2010 – 2011/2012, według szkolnego zestawu programów nauczania 
ZS 3, na poszczególnych etapach edukacji dopuszczono do uŜytku następujące 
programy nauczania wychowania fizycznego: 

Szkoła podstawowa (kl. I-III): programy nauczania wprowadzone od roku szkolnego 
2009/2010: 
1) M. Brzózka, K. Hermak K. Izbińska i A. Jasiocha i W. Went, Razem w szkole. 

Program edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III, Wydawnictwo Szkolne 
i Pedagogiczne, nr dopuszczenia MEN – DKOW-5002-10/08, obowiązujący 
w klasach I-III SP na podstawie szkolnego dopuszczenia 1/I/SP; 

2) J. Hanisz, „Wesoła szkoła”- Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji 
XXI wieku, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, nr dopuszczenia MEN – 
DKOW-5002-10/08, obowiązujący w klasach I-III SP 28 na podstawie 
szkolnego dopuszczenia 1/II/SP; 

3) Z. Rejniak, Program kształcenia zintegrowanego „Szkoła marzeń”, 
Wydawnictwo MAC Edukacja SA, nr dopuszczenia MEN – DKOS-4014-5/02, 
obowiązujący w klasach I-III SP 28 na podstawie szkolnego dopuszczenia 
1/III/SP. 

Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): program nauczania wprowadzony od roku szkolnego 
2009/2010: 
A. Romanowska, Autorski program wychowania fizycznego, wydawnictwo 
Korepetytor M. Gałczyński, nr dopuszczenia MEN – DKW-4014-68/99, obowiązujący 
w klasach IV-VI SP 28 na podstawie szkolnego dopuszczenia 7/IV/SP, 7/V/SP 
i 7/VI/SP. 

Szkoła podstawowa (kl. IV-VI): program nauczania wprowadzony od roku szkolnego 
2012/2013: 
Romanowska, autorski program nauczania „Wychowanie bliŜsze wartościom”.- 
2012/2013, obowiązujący w klasach IV-VI SP 28 na podstawie szkolnego 
dopuszczenia 9/IV/SP 

Gimnazjum: program nauczania wprowadzony od roku szkolnego 2009/2010: 
U. Kierczak, J. Janota, Program wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum. 
Koncepcja edukacji fizycznej – Zdrowie – Sport – Rekreacja, na podstawie 
szkolnego dopuszczenia 19/G. 

(dowód: akta kontroli, str. 32) 
Wszystkie powyŜsze programy zostały na wniosek nauczycieli, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, dopuszczone do uŜytku szkolnego decyzją 
Dyrektora ZS 3. Wszystkie wnioski o dopuszczenie programu zawierały m.in. 
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stwierdzenie nauczycieli, Ŝe przedstawione programy zawierają sposoby osiągania 
celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem moŜliwości indywidualizacji pracy 
w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości uczniów oraz warunków, w jakich program 
będzie realizowany.  

(dowód: akta kontroli str.33-48) 

Dopuszczony do realizacji i obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 w klasach  
I-III SP program autorstwa M. Brzózka, K. Hermak K. Izbińska i A. Jasiocha  
i W. Went o nazwie Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III, 
spełniał 21 wymagania szczegółowe wychowania fizycznego, określone  
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r.  
Był on realizowany w trzech oddziałach (klasach) SP w cyklu szkolenia  
2009/2010 – 2011/2012. 

(dowód: akta kontroli, str. 70-73) 

Dopuszczony do realizacji i obowiązujący od roku szkolnego 2009/2010 w klasach  
I-III Gimnazjum program autorstwa U. Kierczak, J. Janota, Program wychowania 
fizycznego dla klas I-III gimnazjum. Koncepcja edukacji fizycznej – Zdrowie – Sport 
– Rekreacja, spełniał 33 wymagania szczegółowe wychowania fizycznego, 
określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 
z 2008 r. Był on realizowany w trzech klasach Gimnazjum w cyklu szkolenia 
2009/2010 – 2011/2012 i został dopuszczony do realizacji w roku szkolnym 
2012/2013. 

(dowód: akta kontroli, str. 65-69) 

ZS 3 nie posiadał, wymaganych zapisami dopuszczonego programu autorstwa  
M. Brzózka, K. Hermak K. Izbińska i A. Jasiocha i W. Went o nazwie Razem  
w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III, następujących obiektów, 
urządzeń i wyposaŜenia sportowego: miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw, 
rowerów i wrotek.  

W zakresie wymagań programu autorstwa A. Romanowskiej, Autorski program 
wychowania fizycznego, obowiązującego w klasach IV-VI SP, szkoła nie posiadała: 
bieŜni okólnej, bieŜni 60 m, skoczni w dal, rzutni, miasteczka ruchu drogowego, 
stepów, równowaŜni, łyŜew, nart biegowych, sanek, rowerów i kijków do nordic 
walking.  

ZS 3 nie posiadał takŜe, wymaganych w programie autorstwa U. Kierczak,  
J. Janota, Program wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum, bieŜni okólnej, 
bieŜni 60 m, skoczni w dal, rzutni, wyposaŜenia siłowni, stepów, równowaŜni, 
zestawu kul do pchnięcia, basenu, łyŜew i nart biegowych. ZS 3  w okresie objętym 
kontrolą korzystał z bieŜni okólnej, bieŜni 60 m, skoczni w dal i rzutni, będących 
własnością Zespołu Szkół Technicznych (ZST).  

Dyrektor ZS 3 stwierdził, Ŝe na podstawie ustnej umowy z dyrekcją ZST uczniowie 
na bieŜąco korzystają z tych obiektów z uwagi na małą odległość (7 min. 
marszobiegiem), a obiekty posiadają stosowną dokumentację umoŜliwiającą 
korzystanie z nich przez dzieci, co osobiście sprawdził, prowadząc tam zajęcia. 
Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi umoŜliwiającymi wyjazd i korzystanie 
z okolicznych pływalni. Brak wymaganej zapisami programów infrastruktury 
sportowej, Dyrektor wyjaśnił brakiem środków finansowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-8, 51-55) 
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1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania 
wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej  

W ZS 3 w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zajęcia wychowania fizycznego 
odbywały się w będących własnością szkoły obiektach takich jak: sala 
gimnastyczna, pomocnicza sala gimnastyczna, na dwóch zewnętrznych boiskach do 
siatkówki plaŜowej, a ponadto w terenie i na boisku lekkoatletycznym Zespołu Szkół 
Technicznych, a takŜe na, będącym w trwałym zarządzie ZS 39, kompleksie boisk 
sportowych wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym oraz infrastrukturą 
towarzyszącą, zrealizowanym w ramach programu „Moje Boisko Orlik – 2012”. 
W godzinach od 8.00 do 15.05, boiska te oraz zaplecze szatniowo-socjalne były 
uŜytkowane tylko przez uczniów ZS 3. Poza tym czasem, boiska były 
ogólnodostępne dla grup zorganizowanych, zgodnie z harmonogramem 
tygodniowym. Nie pobierano opłat za korzystanie z nich. Opieką nad obiektem oraz 
prowadzeniem na nim zajęć zajmował się animator, finansowany w ramach 
programu ogólnokrajowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 29, 53-60, 245-246)  

Zajęcia z wychowania fizycznego w ramach dopuszczonego w klasach I-III 
Gimnazjum programu autorstwa U. Kierczak, J. Janota (Program wychowania 
fizycznego dla klas I-III gimnazjum. Koncepcja edukacji fizycznej – Zdrowie – Sport 
– Rekreacja) w badanym oddziale C Gimnazjum, zrealizowano w cyklu kształcenia 
2009/2010-2011/2012 w wymiarze 392 godzin, spełniając normę co najmniej 385 
godzin w trzyletnim cyklu nauczania, określoną w załączniku nr 6a do 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. W dziennikach 
lekcyjnych oddziału w klasach I-III odnotowano w latach szkolnych 2010/2011-
2011/2012 tematy zajęć związane z realizacją 24 spośród 33 wymagań 
szczegółowych wychowania fizycznego, określonych w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 65-73, 246) 
Zajęcia wychowania fizycznego w ramach dopuszczonego w klasach oddziału SP 
programu autorstwa M. Brzózka, K. Hermak K. Izbińska i A. Jasiocha i W. Went 
o nazwie Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III, 
zrealizowano w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w wymiarze 291 godzin, 
spełniając normę co najmniej 290 godzin w trzyletnim okresie nauczania w szkole 
podstawowej, określoną w załączniku nr 3a do rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania z 2002 r.  

W dziennikach lekcyjnych oddziału I-III odnotowano w latach szkolnych  
2010/2011-2011/2012 tematy zajęć związane z realizacją 20 spośród 21 wymagań 
szczegółowych wychowania fizycznego, określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 70-73) 

ZS 3 zrealizował na podstawie umów z Prezydentem Miasta Wodzisław Śląski 
następujące programy: 

− w okresie od 1 marca 2009 r. do 12 grudnia 2009 r. Program Edukacji 
Prozdrowotnej i Prewencji. Program obejmował organizację zajęć 
profilaktyczno-terapeutycznych o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla 
dzieci i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych patologiami, ze szczególnym 

                                                      
9 W dniu 27 stycznia 2010  r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego nr OR.I.0151-00023/10, powyŜszy 

kompleks został przekazany w zarząd ZS 3 i obejmował on boisko do gry w piłkę noŜną oraz boisko wielofunkcyjne 
z wytyczonymi liniami dla boisk do piłki koszykowej i siatkowej. 
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uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym. 
PowyŜsze zajęcia obejmujące m.in. prezentację korzyści wynikających 
z aktywnego spędzania czasu wolnego, estetykę i harmonię ruchu, taniec, 
kształtowanie zasad współpracy, współŜycia i współodpowiedzialności 
w grupie, udział uczniów w imprezach środowiskowych na terenie miasta, 
odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Ilość zrealizowanych godzin 
przekroczyła wyznaczony w Projekcie limit 93 godzin; 

(dowód: akta kontroli, str. 74-76) 

− w  okresie od 9 lutego 2009 r. do 12 grudnia 2009 r. program upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu Fair Play jest OK. Program obejmował organizację 
imprez sportowych dla dzieci i młodzieŜy wraz ze szkoleniem. Łącznie 
w projekcie uczestniczyło 130 uczniów. Zorganizowano zajęcia z: lekkoatletyki, 
biegów narciarskich, piłki noŜnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i tenisa 
stołowego;  

(dowód: akta kontroli, str. 82-84) 

− w okresie od 9 lutego 2009 r. do 31 października 2009 r. program w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej Spieszmy na ratunek 
i uczmy się zapobiegać. W ramach programu prowadzono zajęcia w ramach 
udzielania pierwszej pomocy, zorganizowano pokazy udzielania pierwszej 
pomocy i łącznie objęto szkoleniami 500 osób, obejmujących takŜe osoby nie 
będące uczniami szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 85-87) 

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

1. Z dzienników lekcyjnych oddziału C Gimnazjum w klasach I-III wynika,  
Ŝe w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 nie zrealizowano 9 wymagań 
szczegółowych wychowania fizycznego (w tym 5 wymagań bloku edukacji 
zdrowotnej), tj. 27,3 % z wszystkich 33 wymagań szczegółowych wychowania 
fizycznego, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r. w pozycji wychowanie fizyczne III etap 
edukacyjny, treści nauczania (pkt: 1.3, 1.4, 2.6, 4.4, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7 i 7.8)10,  
do czego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit a) u.s.o. była zobowiązana szkoła 
publiczna. 

Dyrektor ZS 3 powyŜsze wyjaśniał tym, Ŝe szkoła jest placówką o specjalności 
sportowej, co wiąŜę się ze zwiększeniem nakładu sił na realizację zagadnień 
obejmujących treści dotyczące rozwoju cech motorycznych, umiejętności  
oraz taktyki i ma to wpływ na realizowanie na lekcjach wychowania  
fizycznego zmniejszonej ilości zagadnień edukacji prozdrowotnej. Treści te były 
jednak częściowo realizowane w ramach programów profilaktycznych, w tym 

                                                      
10 W bloku tematycznym 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 i wymienia przyczyny 
i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i uŜywania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni; w bloku 
tematycznym odnośnie treningu zdrowotnego, gdzie uczeń: opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą 
a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym a fizycznym; w bloku tematycznym odnośnie bezpiecznej aktywności fizycznej 
i higieny osobistej, gdzie uczeń: wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie 
dojrzewania i w bloku tematycznym odnośnie edukacji zdrowotnej, gdzie uczeń: wymienia zachowania sprzyjające 
i zagraŜające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zaleŜy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia; 
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 oraz wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje jego przykłady. 
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z profilaktyki prozdrowotnej, na podstawie umowy z Prezydentem Miasta 
Wodzisław Śląski oraz na lekcjach biologii i wychowania do Ŝycia w rodzinie. 

(dowód: akta kontroli, str. 7, 30-31, 246) 

2. Z dzienników lekcyjnych oddziału III SP wynika, Ŝe w roku szkolnym 2011/2012 
nie zrealizowano w kl.I-III SP 1 wymagania szczegółowego wychowania 
fizycznego i edukacji zdrowotnej, tj. 4,76 % z wszystkich 21 wymagań 
szczegółowych, określonych w pozycji I etap edukacyjny: klasy I-III, edukacja 
wczesnoszkolna, treści nauczania – wymagania szczegółowe załącznika nr 2 
do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r. Dotyczyło to 
zajęć z jazdy na rowerze i wrotkach, w zakresie bloku tematycznego sportów 
całego Ŝycia i wypoczynku ww. podstawy programowej z 2008 r. Dyrektor 
powyŜszą nieprawidłowość wyjaśnił brakiem środków finansowych na zakup 
przez szkołę rowerów oraz wrotek. 

Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiada dyrektor ZS 3 sprawujący, na 
podstawie art. 35 ust. 4 u.s.o., nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli, 
m.in. w zakresie realizacji podstawy programowej oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego, którzy, stosownie do  
art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela11, obowiązani są 
rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem.  

(dowód: akta kontroli, str. 7, 73, 246) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność ZS 3 w badanym obszarze 
ze względu na niezrealizowanie w oddziale gimnazjum powyŜej 15% wymagań 
szczegółowych podstawy programowej z 2008 r. 

 

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 w ZS 3 obowiązywały zasady oceniania, określone 
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) Gimnazjum i Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania (WSO) Szkoły Podstawowej nr 28, będące załącznikami do 
Statutu ZS 3. Wprowadzono takŜe Przedmiotowy system oceniania z wychowania 
fizycznego (PSO) stosowany w klasach I-III Gimnazjum oraz toŜsamy dokument 
przeznaczony dla SP. 

(dowód: akta kontroli, str. 103-112, 126-131, 154-172) 

W WSO Gimnazjum i SP określono sposób uzasadniania ustalonej przez 
nauczyciela oceny w związku z wymaganiami w tym zakresie określonymi w § 5  
ust. 2 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 

                                                      
11 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. 
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publicznych12 (dalej: rozporządzenie w sprawie oceniania) W § 5 WSO określono, 
Ŝe „Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie 
uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do wymagań edukacyjnych na 
poszczególne stopnie szkolne”. 

(dowód: akta kontroli, str. 168, 246-248) 

Nauczyciele wychowania fizycznego ZS 3 sformułowali wymagania edukacyjne 
umoŜliwiające klasyfikację śródroczną i roczną, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania. Zawierały one opis załoŜonych osiągnięć 
ucznia wynikających  z podstawy programowej i dopuszczonego do uŜytku 
programu nauczania. Składane były one na początku roku szkolnego Dyrektorowi 
ZS 3. Nauczyciele dokumentowali fakt poinformowania uczniów o wymaganiach 
edukacyjnych w dziennikach lekcyjnych, a rodziców (opiekunów prawnych) zarówno 
w dziennikach lekcyjnych jak i protokołach z zebrań z rodzicami. 

(dowód: akta kontroli, str. 102-112, 248) 

Nauczyciele wychowania fizycznego ZS 3 opracowali wymagania szczegółowe 
umoŜliwiające  rozpoznanie poziomu i postępów w zakresie opanowania przez 
ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej w części 
dotyczących tego przedmiotu. Stanowiły one część planów dydaktycznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 113-132, 249) 

Zgodnie z postanowieniami PSO, nauczyciele wychowania fizycznego oraz edukacji 
wczesnoszkolnej przy ocenianiu winni dostosowywać wymagania do róŜnego 
stopnia rozwoju sprawności fizycznej uczniów, obniŜać wymagania edukacyjne  
dla uczniów z deficytem rozwojowym, a w przypadku uczniów klasy I-III SP  
przede wszystkim uwzględniać postęp w opanowaniu umiejętności zgodnie 
z indywidualnymi moŜliwościami i predyspozycjami. W trakcie kontroli   
(od 22 października do 28 listopada 2012 r.) nie przedłoŜono dokumentów 
wskazujących na posiadanie wad postawy przez uczniów klasy VI SP i III klasy 
Gimnazjum. Nie wskazano takŜe, aby uczniowie ZS 3 w okresie objętym kontrolą 
posiadali wady postawy, z wyjątkiem uczniów edukacji wczesnoszkolnej w latach 
2009/2010 – 2010/2011. 

(dowód: akta kontroli, str. 89, 113-128, 249) 

Zgodnie z postanowieniami WSO (§ 7 pkt 1) i przedmiotowych zasad oceniania 
(PSO) podstawą oceny ucznia jest wysiłek włoŜony przez niego w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających z przedmiotu.  

Informacje dotyczące postępów dydaktycznych ucznia są zamieszczane 
w dzienniku elektronicznym, do którego dostęp ma zarówno nauczyciel jak i rodzice. 
Zgodnie z informacją Dyrektora ZS 3, w kaŜdą pierwszą środę miesiąca odbywają 
się konsultacje dla rodziców, podczas których wszyscy nauczyciele są do dyspozycji 
rodziców. 

(dowód: akta kontroli, str. 8, 248) 

W PSO wskazano na potrzebę uwzględniania wysiłku przy ustalaniu ocen 
klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. Nauczyciel przy ustalaniu oceny, 
zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania dla SP, powinien uwzględniać 
uwagę sumienność i staranność z jaką uczeń wykonuje zadania, zaangaŜowanie 
w przebieg zajęć, stosunek do partnera i przeciwnika, stosunek do własnego ciała, 
aktywność fizyczną, postęp w opanowaniu umiejętności i dopiero na siódmym 
miejscu osiągnięte wyniki i ocenę gier sportowych. Wśród kryteriów oceny 
                                                      
12 Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm. 
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w przedmiotowym systemie oceniania dla Gimnazjum naleŜało uwzględnić takŜe 
zaangaŜowanie  i wysiłek wkładany przez ucznia, zrozumienie przez ucznia 
powodów starań o zdrowie, prawidłową postawę i sprawność fizyczną, stosowanie 
zasad higieny osobistej, racjonalne Ŝywienie i aktywny odpoczynek w czasie wolnym 
od nauki.  

(dowód: akta kontroli, str. 126, 130, 159, 169, 248) 

WSO i PSO nie zawierały postanowień dotyczących moŜliwości określania przez 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego poziomu spełniania 
przez uczniów wymagań szczegółowych podstawy programowej z 2008 r. 
w zakresie wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 113-131) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZS 3 w badanym obszarze. 

 

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

3.1. Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach 
wychowania fizycznego  

W ZS 3 nie monitorowano procentowej frekwencji uczniów na zajęciach wychowania 
fizycznego. Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 wyniosła odpowiednio 89,00%, 89,01% 
i 89,65%. 

(dowód: akta kontroli, str. 173, 176, 185) 

Przeprowadzone badanie udziału uczniów SP 28 (klasy IV-VI) w lekcjach 
wychowania fizycznego (łącznie 244 zapisanych – w osobogodzinach – w 3 
grupach), w wybranym tygodniu zajęć od 5 do 9 listopada 2012 r., wykazało 
obecność na poziomie 86,89%. Liczba uczniów obecnych niećwiczących 
(6 osobogodzin) do uczniów zapisanych (244 osobogodzin) i do uczniów obecnych 
(212 osobogodzin) stanowiła odpowiednio 2,46% i 2,83%. Uczniów niećwiczących, 
jako suma nieobecnych i niećwiczących wynosiła 38 osobogodzin, co stanowiło 
15,57% uczniów zapisanych.  
Przyczynami niećwiczenia uczniów na zajęciach wychowania fizycznego były 
zwolnienia uczniów z wykonywania ćwiczeń: 3 osobogodzin przez lekarza (1,42%), 
1 osobogodzina przez rodziców (0,47%) oraz z powodu braku stroju -  
2 osobogodziny (0,94%). 

(dowód: akta kontroli, str.182, 252) 
Przeprowadzone badanie udziału uczniów Gimnazjum w lekcjach wychowania 
fizycznego (łącznie 932 zapisanych – w osobogodzinach – w 10 grupach), 
w wybranym tygodniu zajęć od 5 do 9 listopada 2012 r., wykazało obecność na 
poziomie 89,38%. Liczba uczniów obecnych niećwiczących (115 osobogodzin) do 
uczniów zapisanych (932 osobogodzin) i do uczniów obecnych (833 osobogodzin) 
stanowiła odpowiednio 12,34% i 13,81%. Uczniów niećwiczących, jako suma 
nieobecnych i niećwiczących wynosiła 214 osobogodzin, co stanowiło 22,96% 
uczniów zapisanych.  
Przyczynami niećwiczenia uczniów na zajęciach wychowania fizycznego były 
zwolnienia uczniów z wykonywania ćwiczeń: 12 osobogodzin decyzją Dyrektora 
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(1,44% obecnych na zajęciach), 12 osobogodzin przez lekarza (1,44%), 
33 osobogodzin przez rodziców (3,96%) oraz z powodu braku stroju -  
58 osobogodzin (6,96%). 

(dowód: akta kontroli, str. 183, 252) 
 

3.2. Decyzje dyrektora ZS 3 w sprawie zwolnienia uczniów  
z zajęć wychowania fizycznego  

Na podstawie decyzji Dyrektora ZS 3, w okresie objętym kontrolą, z czynnego 
udziału w lekcjach wychowania fizycznego zostało zwolnionych 36 uczniów, 
stanowiących w poszczególnych latach 2009/2010 – 2011/2012 odpowiednio: 
3,11%, 2,73% i 3,03% wszystkich uczniów w szkole. 

(dowód: akta kontroli, str. 176-177)  

Wszystkie decyzje Dyrektora w sprawie zwolnienia uczniów z zajęć wychowania 
fizycznego zostały podjęte zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie oceniania.  

W wyniku zbadania frekwencji uczniów na lekcji wychowania fizycznego 
 w wybranym losowo tygodniu zajęć (5-9 listopada 2012 r.) stwierdzono, Ŝe wszyscy 
uczniowie (troje) zwolnieni z zajęć decyzją Dyrektora byli obecni na zajęciach.  

(dowód: akta kontroli, str. 183, 250) 

3.3. Udział uczniów ZS 3 we współzawodnictwie sportowym  

W okresie objętym kontrolą, zgodnie  z informacją Dyrektora ZS 3, corocznie 
organizowane były w Szkolnym Dniu Sportu Mistrzostwa Szkoły w dyscyplinach: 
piłka noŜna, piłka siatkowa, lekkoatletyka i piłka koszykowa. 

(dowód: akta kontroli, str. 250) 

Osiągnięcia sportowe szkoły: 

Rok 2009/2010 - wystartowało 360 uczniów w zawodach miejskich, powiatowych, 
wojewódzkich i Mistrzostwach Polski. Łączna ilość uczniów w ZS nr 3 – 450 
(wskaźnik uczestnictwa - 80%). Znaczny udział w tych sukcesach mieli uczniowie 
klas sportowych, jednakŜe nie tylko młodzieŜ tych klas uczestniczyła 
w reprezentowaniu ZS 3 w rozgrywkach sportowych. Największe osiągnięcia to 
m.in.: 2 miejsce w półfinale Mistrzostw Polski Ogólnopolskiego Turnieju Coca-Cola 
Cup w piłce noŜnej chłopców (7 czerwca 2010 r.), 13 miejsce w Igrzyskach 
MłodzieŜy Szkolnej w siatkówce plaŜowej (SP), 9 miejsce druŜynowe w Finale 
Wojewódzkim w tenisie stołowym dziewcząt, 12 miejsce w Finale Wojewódzkim  
w wielobojach lekkoatletycznych chłopców (28 maja 2010 r), 5 miejsce w finałowym 
turnieju etapu Wojewódzkiego Coca – Cola Cup w piłce noŜnej dziewcząt  
(7 czerwca 2010 r.), zespół taneczny został Laureatem Wojewódzkiego Przeglądu 
Szkolnych Zespołów Tanecznych, 2 miejsce w półfinale wojewódzkim w mini 
siatkówce dziewcząt (SP) Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej, , 2 miejsce w Półfinale 
Wojewódzkim w piłce noŜnej - 11 chłopców (14 czerwca 2010 r.), 2 miejsce 
w Finałowym Turniej Powiatu w piłce ręcznej chłopców (18 listopada 2009 r.), 
3 miejsce w Powiatowych Zawodach w ŁyŜwiarstwie Szybkim dziewcząt (9 lutego 
2010 r.), 3 miejsce w finale powiatowym sztafetowych biegów przełajowych 
dziewcząt (29. września 2009 r.), 4 miejsce w finale powiatowym sztafetowych 
biegów przełajowych chłopców (29 września 2009 r.), 3 miejsce w Powiatowych 
Zawodach Badmintona dziewcząt. 

Rok 2010/2011 - wystartowało 262 uczniów w zawodach miejskich, powiatowych, 
wojewódzkich. Łączna ilość uczniów w ZS nr 3 – 403 (wskaźnik 65%). Największe 
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osiągnięcia to m.in: 2 miejsce w Finałowym Wojewódzkim Turnieju piłki noŜnej „Orlik 
2012” (28 października 2010 r.), 3 miejsce w finale wojewódzkim w siatkówce 
plaŜowej dziewcząt w Wojewódzkiej Gimnazjadzie MłodzieŜy Szkolnej (uczniowie 
klasy sportowej), , 7 miejsce w Finale Wojewódzkim w Piłce NoŜnej dziewcząt Orlik 
2012 (8 maja 2011 r.),  2 miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce NoŜnej 
dziewcząt Coca - Cola Cup (9 maja 2011 r.), 4 miejsce w finale powiatowym 
sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt (27 września 2010 r.), 5 miejsce 
w finale powiatowym sztafetowych biegów przełajowych chłopców (27 września 
2010 r.), 8 miejsce w finale powiatowym sztafetowych biegów przełajowych 
chłopców - SP) (27 września 2010 r.), 3 miejsce w Powiatowych Zawodach 
w ŁyŜwiarstwie Szybkim dziewcząt (25 lutego 2011 r.), 5 miejsce w Powiatowych 
Zawodach w ŁyŜwiarstwie Szybkim chłopców (21 marca 2011 r.), 3 miejsce w Finale 
Powiatu w Piłce NoŜnej chłopców Coca – Cola Cup (19 kwietnia 2011 r.), 5 miejsce 
w Finale Powiatowym  w wielobojach Lekkoatletycznych dziewcząt (10 maja 
2011 r.), 6 miejsce w Finale Powiatowym  w wielobojach lekkoatletycznych 
chłopców (16 maja 2011 r.), 2 miejsce w finale powiatowym w mini-koszykówce 
chłopców (SP) 

Rok 2011/2012 - wystartowało 203 uczniów w zawodach miejskich, powiatowych, 
wojewódzkich i mistrzostwach Polski. Łączna ilość uczniów w ZS nr 3 – 363 
(wskaźnik 56%). Największe osiągnięcia to m.in.: 6 miejsce w Zimowych Igrzyskach 
MłodzieŜy Szkolnej Województwa Śląskiego w Narciarstwie Biegowym dziewcząt - 
SP (15 lutego 2012 r.), 3 miejsce w Półfinale Wojewódzkim w mini koszykówce 
chłopców - SP (20 marca 2012 r.), 3 miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Piłce 
NoŜnej dziewczyn. Coca -  Cola Cup (26 października 2012 r.), , 3 miejsce w Finale 
Rejonowym w Czwórboju LA dziewcząt - SP (28 maja 2012 r.), 8 miejsce w finale 
powiatowym sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt, 5 miejsce w finale 
powiatowym sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt - SP (27 września 
2011 r.) 6 miejsce w Powiatowych Zawodach w ŁyŜwiarstwie Szybkim dziewcząt 
(29 lutego 2012 r.), 4 miejsce w Powiatowych Zawodach w ŁyŜwiarstwie Szybkim 
chłopców (29 lutego 2012 r.) 2 miejsce w Finale Powiatu w Piłce NoŜnej chłopców. 
Coca – Cola Cup (6  października 2011 r.), 3 miejsce w Finale Powiatu w Piłce 
NoŜnej dziewcząt. Orlik 2012 (4 kwietnia 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 177-180, 250-251) 

W latach 2009-2012, ZS 3 współpracował na podstawie zawartych umów z trzema 
klubami sportowymi, czego wynikiem było korzystanie przez te kluby z bazy 
sportowej SZ 3 (w tym boiska wielofunkcyjnego Orlik) oraz korzystanie przez Szkołę 
ze sprzętu sportowego klubów, a takŜe organizacja wspólna turniejów sportowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 180-181, 250-251) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZS 3 w badanym obszarze. 

 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego  

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych naleŜących do 
ZS 3 

W protokołach kontroli okresowych stanu technicznego obiektów ZS 3 w latach 
2009-2011, przeprowadzonych w okresach półrocznych, na podstawie art. 62  
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ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane13  przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane, nie wyszczególniano oceny odnoszącej się do 
stanu technicznego obiektów sportowych, takich jak hala gimnastyczna czy boiska 
sportowe. Zawierano ogólną ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów 
całego obiektu, Ŝe obiekt budowlany nie stanowi zagroŜenia dla jego bezpiecznej 
eksploatacji, a jego stan techniczny jest zadawalający. W 2012 r. powyŜsze 
protokoły sporządzono oddzielnie dla budynku szkoły i oddzielnie dla budynku z salą 
gimnastyczną i obiektami sportowymi, takimi jak boiska zewnętrzne. Określono stan 
tych obiektów jako dobry. 

(dowód: akta kontroli, str. 194-215)  

Dyrektor ZS 3 wraz z członkami komisji, w skład której wchodził m.in. specjalista 
BHP, dokonywał w latach 2009-2012 corocznych przeglądów obiektu ZS 3 wraz 
z boiskami, urządzeniami sportowymi i ich zamontowaniem, wyposaŜeniem obiektu 
w tablice informacyjne o uŜytkowaniu sprzętu i urządzeń, z których sporządzano 
protokoły. W uwagach pokontrolnych protokołu z 23 września 2009 r. stwierdzono 
brak regulaminu sali gimnastycznej i wybrzuszenia na parkiecie, natomiast 
w protokole z 30 sierpnia 2012 r. zapisano o konieczności przykręcenia drabinek na 
sali gimnastycznej. PowyŜsze usterki zostały usunięte. W wyniku oględzin 
przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2012 r. stwierdzono dobry stan obiektów 
sportowych ZS 3. Przed boiskami i salami gimnastycznymi znajdowały się tablice 
informacyjne określające zasady bezpiecznego uŜytkowania obiektów, zgodnie 
z wymaganiami w tym zakresie określonymi w § 31 ust. 6 ww. rozporządzenia.  
ZS 3 posiadał certyfikaty na zakupiony sprzęt sportowy: materace gimnastyczne 
oraz płotki lekkoatletyczne, a takŜe na zabudowane urządzenia w kompleksie boisk 
Orlik 2012. 

(akta kontroli, str. 189-193) 

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 
w szkołach, co było potwierdzone zapisami w kolorze czerwonym w dziennikach 
lekcyjnych na początku  i w trakcie roku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 253) 

ZS 3 nie posiadał certyfikatów lub atestów na posiadany sprzęt sportowy: drabinki, 
ławeczki gimnastyczne, skrzynię gimnastyczna, odskocznię i kozioł., co Dyrektor ZS 
3 wyjaśnił zakupem tego sprzętu przed 2003 r. i nie dotyczyły go wymagania 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach w zakresie 
posiadania certyfikatów lub atestów. 

(dowód: akta kontroli, str. 10, 253) 
 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego był wyposaŜony w apteczkę zaopatrzoną 
w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach 
udzielania tej pomocy, zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach. W lodówce znajdującej się w powyŜszym pomieszczeniu, 
przechowywano bandaŜe wymagające niskiej temperatury. 

(dowód: akta kontroli, str. 55) 

                                                      
13 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego i jeden z trzech nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej posiadali zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

(dowód: akta kontroli, str. 216, 253) 

  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, uczniowie ZS 3 mieli moŜliwość 
korzystania na terenie szkoły z opieki higienistki trzy razy w tygodniu, w wymiarze 
12 godzin tygodniowo. Obsługą szkoły zajmował się Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wodzisław Śląski w ramach porozumienia z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ). Od lutego 2011 r., obsługą szkoły zajmuje się firma spółka cywilna Madus na 
podstawie umowy z NFZ nr 124/906084/01/2011 z dnia 8 lutego 2011 r. Gabinet 
pielęgniarki szkolnej połoŜony był w pobliŜu sali gimnastycznej i wyposaŜono go 
w sprzęt i środki medyczne.  

(dowód: akta kontroli, str. 217, 253) 

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

Dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie posiadało zaświadczenia 
o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co było  niezgodne z § 21 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

Odpowiedzialny za powyŜszą nieprawidłowość Dyrektor ZS 3 powyŜsze wyjaśnił 
przebywaniem na terenie placówki w trakcie zajęć osób mających potwierdzone 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a według tych wyjaśnień do końca roku, 
takim przeszkoleniem zostaną objęci wszyscy pracownicy szkoły. Dyrektor ZS 3 
poinformował takŜe, Ŝe w roku szkolnym 2007/2008 zostało przeprowadzone 
szkolenie całej Rady Pedagogicznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

(akta kontroli str. 9-11, 216-217, 253) 

 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Według Rejestru wypadków uczniów, w ZS 3 doszło w latach szkolnych 2006/2007-
2011/2012 do 77 wypadków na zajęciach wychowania fizycznego, z tego  
20 wydarzyło się w roku szkolnym 2006/07 (w Gimnazjum), 17 wypadków w roku 
2007/08 (13 w G  i 4 w SP 28), 17 wypadków w roku 2008/09 (8 w G  i 9 w SP 28), 
18 wypadków w roku 2009/10 (13 w G i 5 w SP 28), 3 wypadki w roku 2010/11 
(2 w G i 1 w SP 28) i 2 wypadki w roku 2011/12 (1 w G i 1 w SP 28). Wszystkie 
wypadki zaistniałe w ZS 3 w kontrolowanym okresie, były zamieszczane w Systemie 
Informacji Oświatowej (SIO) ZS 3. 

Przyczyną 42 wypadków było uderzenie nieumyślne, 27 upadek, 3 uderzenie 
umyślne, po 2 wypadki spowodowane były potknięciem i poślizgnięciem 
i 1 nieuwagą. Dyrektor ZS 3 prowadził rejestr wypadków zgodnie ze wzorem 
określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach. Dyrektor ZS 3 w latach 2009-2012 powoływał dla kaŜdego wypadku 
zespół powypadkowy, który sporządzał protokół powypadkowy według wzoru 
ustalonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, który był podpisany przez 
członków zespołu oraz Dyrektora. Od 3 października 2011 r. obowiązywała w ZS 3, 
podpisana przez Dyrektora, procedura postępowania w razie wypadków uczniów, 
w której m.in. zapisano konieczność zawiadamiania niezwłocznego o wypadku 
rodziców (opiekunów), pracownika bhp, społecznego inspektora pracy oraz 
w przypadku wypadków śmiertelnych, cięŜkich i zbiorowych dodatkowo prokuratora 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

16 

i kuratora oświaty. Od roku 2011/2012 zawiadamiano rodziców lub opiekunów 
uczniów o wypadku ucznia w formie pisemnego zawiadomienia, za potwierdzeniem 
przyjęcia do wiadomości.  

(dowód: akta kontroli, str. 186-188, 218-224, 253) 

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

1. W podpisanej przez Dyrektora ZS 3 procedurze postępowania w razie wypadków 
uczniów zapisano, Ŝe organ prowadzący szkołę i Radę Rodziców naleŜy 
zawiadomić niezwłocznie o zaistnieniu wypadków cięŜkiego, śmiertelnego 
i zbiorowego, co było niezgodne z § 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, gdyŜ o kaŜdym wypadku naleŜy 
zawiadomić organ prowadzący szkołę i radę rodziców. Skutkiem czego  
było niepowiadomienie o wszystkich 23 wypadkach, mających miejsce w ZS 3 
w latach 2009/2010 – 2011/2012, organu prowadzącego szkołę i Rady 
Rodziców, co naruszało ww. przepis. Odpowiedzialny za powyŜszą 
nieprawidłowość Dyrektor ZS 3 wyjaśniał powyŜsze przypadki niepowiadomień 
zapisami obowiązującej procedury. 

(dowód: akta kontroli, str. 9, 11, 13-14)  

2. We wszystkich (23) protokołach powypadkowych z lat szkolnych 2009/2010-
2011/2012 brak było potwierdzenia zaznajomienia się rodziców/opiekunów 
poszkodowanego ucznia z jego treścią oraz z innymi materiałami postępowania 
powypadkowego. Zgodnie z § 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach z treścią protokołu powypadkowego 
zaznajamia się rodziców/opiekunów ucznia, przy czym czynność ta wymaga 
formy pisemnej14. Dyrektor ZS 3 wyjaśniał powyŜszy fakt przekazywaniem 
protokołu powypadkowego opiekunowi prawnemu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 9, 11, 187-188, 222-223, 253-254) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność ZS 3 w badanym obszarze. 

 

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

5.1. Stan zatrudnienia w ZS i kwalifikacje nauczycieli 
wychowania fizycznego 

W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30 czerwca 2012 r.) w ZS 3 zatrudnionych 
było trzech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej posiadających stopień nauczyciela 
dyplomowanego, jeden nauczyciel mianowany wychowania fizycznego dla klas  
IV-VI SP 28 i czterech nauczycieli dyplomowanych  w Gimnazjum. WyŜej 
wymienieni nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej 
i gimnazjum, legitymując się ukończeniem studiów wyŜszych i przygotowaniem 

                                                      
14 Zgodnie z wzorem protokołu powypadkowego, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zaznajomienie 

rodzica/opiekuna z protokołem powypadkowym dokumentowane jest złoŜeniem przez niego podpisu potwierdzającego 
powyŜszą czynność (pkt 13 protokołu). 
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pedagogicznym zgodnie z § 3 i 4 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 nauczycieli15. 

(dowód: akta kontroli, str.231-232, 255) 

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali dodatkowe kwalifikacje: trenera  
II klasy gimnastyki sportowej ( jedna osoba) trenera II klasy w zakresie piłki 
siatkowej (jedna osoba), trenera II klasy w narciarstwie biegowym (jedna osoba)  
i uprawnienia instruktora: I klasy koszykówki (jedna osoba), rekreacji ruchowej, 
aerobiku, snowboardu (jedna osoba), sportu w piłce noŜnej ( jedna osoba). Ponadto, 
posiadali ukończone kursy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (dwie osoby).  

(dowód: akta kontroli, str. 232, 255)  

5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego 

Nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w latach 2009/2010-
2011/2012  łącznie w czterech formach doskonalenia z zakresu wychowania 
fizycznego. 

Jedna osoba  uczestniczyła dwa razy (w róŜnych latach) w szkoleniu dotyczącym 
podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. dla wszystkich typów szkół 
(po 4 godziny), dwie osoby uczestniczyły w  konferencjach szkoleniowych dla 
trenerów i instruktorów koszykówki (Brenna 2010 r. i Wisła 2011) oraz jeden 
nauczyciel brał udział w dwudniowej kursokonferencji dla nauczycieli WF, 
instruktorów oraz trenerów narciarstwa klasycznego i alpejskiego zorganizowanej 
przez Polski Związek Narciarski oraz Ministerstwo Sportu w Szczyrku w roku 
szkolnym 2011/2012. Dwóch nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej brało udział 
w konferencjach systemu edukacja przez ruch (w roku szkolnym 2009/2010 -  
po 5 godzin). 

(dowód: akta kontroli, str. 233-234, 255) 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie uczestniczyli w szkoleniach dotyczących 
nowej podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. PowyŜszy fakt 
został przez Dyrektora ZS 3 wyjaśniony tym, Ŝe w czasie spotkań z metodykiem 
edukacji wczesnoszkolnej dotyczących wprowadzania nowej podstawy programowej 
były omawiane takŜe zagadnienia dotyczące wychowania fizycznego. Dyrektor 
podał takŜe, Ŝe odbyło się spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
z nauczycielem wychowania fizycznego, biorącym udział w szkoleniu w zakresie 
wprowadzania podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r., który 
podzielił się wiedzą nabytą na szkoleniu w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 9-11, 255) 

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

W okresie objętym kontrolą dyrektor ZS 3 planował w corocznym Planie Obserwacji 
Zajęć 12 obserwacji  z zakresu wychowania fizycznego, z których zrealizował 6. 
W roku szkolnym 2009/2010 zostały przeprowadzone 2 obserwacje zajęć 

                                                      
15 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego, mające na celu ocenę 
form i metod realizacji celów i zadań zawartych w podstawie programowej. W roku 
2010/2011 przeprowadzono 3 takie obserwację, natomiast w roku 2011/2012 
została przeprowadzona 1 obserwacja. Dyrektor ZS 3 po przeprowadzonych 
obserwacjach nie stwierdził uchybień w  realizacji wdraŜania podstawy programowej 
z wychowania fizycznego i nie wydał Ŝadnych zaleceń do realizacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 228, 235, 255-256) 

W ZS 3 nie zaplanowano i nie przeprowadzono obserwacji zajęć nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania fizycznego. PowyŜszy fakt 
Dyrektor ZS 3 wyjaśniał przeprowadzaniem rozmów z nauczycielami edukacji 
wczesnoszkolnej, obserwacji wycinkowej lekcji wychowania fizycznego oraz kontroli 
dokumentacji, stwierdzając prawidłowość procesu wprowadzania nowej podstawy 
programowej z wychowania fizycznego dla I etapu edukacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 9, 11, 256) 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością Zespołu Szkół 
w zakresie wychowania fizycznego  

Śląski Kurator Oświaty nie przeprowadził w ZS 3 w kontrolowanym okresie ewaluacji 
z zakresu objętego kontrolą NIK. Wyznaczone przez Kuratora priorytety na lata 
szkolne 2009/2010 – 2011/2012, nie obejmowały zagadnień dotyczących 
wychowania fizycznego. ZS 3 nie był takŜe kontrolowany takŜe przez Państwową 
Inspekcję Pracy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego 
Komendanta StraŜy PoŜarnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 228-229) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZS 3 w badanym obszarze. 

 

6. Wyniki badania ankietowego 

W badaniu kwestionariuszowym 3 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 100% 
osób stwierdziło, Ŝe obiekty i wyposaŜenie szkoły w sprzęt sportowy zapewniają 
pełną realizację programu nauczania wychowania fizycznego oraz, Ŝe zapewniono 
im przeprowadzenie dostatecznej liczby godzin zajęć wychowania fizycznego w sali 
gimnastycznej lub innym odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu. Na pytanie, 
kto Pani/Pana zdaniem powinien prowadzić zajęcia wychowania fizycznego w kl. I-III 
szkoły podstawowej, 100% nauczycieli odpowiedziało, Ŝe nauczyciel nauczania 
zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej). Dwie osoby odpowiedziały, Ŝe są 
w pełni przygotowywani do realizacji wymagań szczegółowych modułu wychowania 
fizycznego kształcenia zintegrowanego (edukacji wczesnoszkolnej) podstawy 
programowej z 2008 r., natomiast jedna, Ŝe raczej tak. Wszystkie osoby stwierdziły, 
Ŝe zapewniono im systematyczną pomoc nauczyciela-doradcy metodycznego 
w zakresie realizacji modułu wychowania fizycznego kształcenia zintegrowanego 
(edukacji wczesnoszkolnej) podstawy programowej z 2008 r. Brak rowerów i wrotek 
wymaganych do realizacji podstawy programowej, był największym utrudnieniem 
w realizacji modułu wychowania fizycznego podstawy programowej kształcenia 
zintegrowanego z 2008 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 236-239) 

W badaniu kwestionariuszowym 5 nauczycieli wychowania fizycznego, jeden 
nauczyciel (20%) uznał, Ŝe obiekty i wyposaŜenie szkoły w sprzęt sportowy raczej 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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zapewniają pełną realizację programu nauczania wychowania fizycznego, natomiast 
po dwóch nauczycieli (po 40%) stwierdziło, Ŝe raczej nie zapewniają i nie 
zapewniają. Na pytanie, jakie dostrzegają istotne problemy utrudniające realizację 
wychowania fizycznego podstawy programowej z 2008 r. po 4 wymieniło:  klasy 
koedukacyjne, duŜą ilość równocześnie ćwiczących grup w sali gimnastycznej i brak 
środków finansowych, co skutkuje brakiem sprzętu. Na pytanie, czy zapewniono 
Pani/Panu systematyczną pomoc nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie 
realizacji wychowania fizycznego podstawy programowej z 2008 r. 60% nauczycieli 
odpowiedziało, Ŝe raczej tak i po jednym, Ŝe tak i raczej nie. 60% nauczycieli 
stwierdziło, Ŝe jest przygotowana do oceniania osiągnięć uczniów w zakresie 
wymagań szczegółowych wychowania fizycznego podstawy programowej z 2008 r., 
natomiast 40%, Ŝe raczej tak. 40% nauczycieli stwierdziło, Ŝe jest przygotowana do 
wprowadzania form organizacji zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego do 
wyboru przez uczniów, 40% Ŝe raczej tak i 10%, Ŝe raczej nie. 80% nauczycieli 
odpowiedziało, Ŝe jest przygotowana do pełnienia roli koordynatora edukacji 
zdrowotnej w szkole, w tym planowania, realizacji i ewaluacji zajęć, natomiast jedna 
osoba (20%), Ŝe raczej tak. 80% nauczycieli odpowiedziało, Ŝe jest przygotowanych 
do realizacji wymagań szczegółowych bloku Edukacja zdrowotna wychowania 
fizycznego podstawy programowej z 2008 r., natomiast jedna (20%), Ŝe raczej tak. 

(dowód: akta kontroli, str. 236,240-244) 

 

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 Kontroli16, wnosi o: 
 

1. Zapewnienie pełnej realizacji w Gimnazjum podstawy programowej. 

2. Dostosowanie procedury postępowania w razie wypadków uczniów do 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

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 21 dni od otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 
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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  30  stycznia 2013 r. 

  
  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler z up. Wicedyrektor 
Eugeniusz Rejman Stanisław Tarnowski 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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