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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 Mariusz Podolski, specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 83547 
z dnia 5 listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Bytomiu, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom, 
zwany dalej ZSO nr 11 lub szkołą. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Morga, Dyrektor ZSO nr 11, zwana dalej Dyrektorem szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie1, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność ZSO nr 11 w zakresie organizacji i realizacji kształcenia z wychowania 
fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

 

NIK ocenia pozytywnie przestrzeganie w ww. okresie zasad organizacji zajęć 
z wychowania fizycznego, wprowadzenie ich alternatywnych form, zorganizowanie 
zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych i korekcyjnych, realizację programów 
nauczania, zgodność wewnątrzszkolnego systemu oceniania z obowiązującymi 
przepisami i przestrzeganie tych zasad w ocenianiu osiągnięć uczniów, 
uczestnictwo uczniów we współzawodnictwie sportowym, kwalifikacje i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej, 
a takŜe nadzór pedagogiczny Dyrektora szkoły w dziedzinie wychowania fizycznego. 
NIK równieŜ ocenia pozytywnie  zapewnienie uczniom szkoły pomocy medycznej 
i realizowanie obowiązujących procedur w zakresie postępowań powypadkowych 
oraz poddawanie obiektów sportowych corocznym obowiązkowym kontrolom stanu 
technicznego i wartości uŜytkowej2. 

NIK negatywnie ocenia fakt, Ŝe w okresie objętym kontrolą nie został dokonany 
remont nawierzchni zewnętrznych boisk sportowych ZSO nr 11, pomimo Ŝe 
w protokołach okresowych kontroli stanu technicznego obiektów sportowych 
stwierdzano kaŜdorazowo zły stan nawierzchni i formułowano zalecenie wykonania 
remontu w tym zakresie. 

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

negatywna. 
2 Obowiązek wynikający z przepisu art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 

poz. 1126 ze zm.), zwanej dalej Prawo budowlane. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach ZSO nr 11 funkcjonowały 
Szkoła podstawowa oraz Gimnazjum, będące szkołami publicznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Zajęcia wychowania fizycznego w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 
realizowano w klasach IV-VI Szkoły podstawowej w odpowiednio 6, 6 i 6 oddziałach 
(w tym odpowiednio w dwóch, trzech i trzech ćwiczeniowych grupach 
międzyoddziałowych), a w klasach I-III Gimnazjum odpowiednio w 10, 8 i 7 
oddziałach (w tym odpowiednio w dwóch, trzech i trzech grupach 
międzyoddziałowych). W klasach IV-VI Szkoły podstawowej oraz klasach I-III 
Gimnazjum grupy ćwiczeniowe utworzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców nie 
przekraczały 26 uczniów, co było zgodne z przepisem § 6 ust. 5 i 5a rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych3. Zgodnie z wymogiem art. 13a ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty4 zapewniono, zarówno dla klas 
IV-VI Szkoły podstawowej jak i klas I-III Gimnazjum, 4 godzinny wymiar 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ZSO nr 11 nie organizowano zajęć 
wychowania fizycznego w formie do wyboru przez uczniów, co umoŜliwiały 
postanowienia § 1 rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 19 sierpnia 
2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego5 oraz z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego6. 
Dyrektor szkoły wyjaśniła, Ŝe oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, taneczne, pływanie i gimnastyka korekcyjna) była 
skierowana do wszystkich uczniów szkoły i w ocenie Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców w zupełności zaspokoiła potrzeby w zakresie aktywności ruchowej 
uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 7-9) 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

W realizowanych w Szkole podstawowej nadobowiązkowych zajęciach sportowo-
rekreacyjnych uczestniczyło: 

                                                      
3 Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm. (uchylone z dniem 1 września 2012 r.), zwane dalej rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 

2002 r.  
4 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., zwana dalej ustawą o systemie oświaty. 
5 Dz. U. Nr 136, poz. 1116 (uchylone z dniem 1 września 2011 r.). 
6 Dz. U. Nr 175, poz. 1042. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

• w roku szkolnym 2009/2010: 47 uczniów (16,8% z 280 uczniów ogółem), 
przy czym 2 grupy realizowały zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo (gry zespołowe), a 1 grupa realizowała zajęcia rekreacyjne 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo (gry i zabawy, tańce, tenis stołowy), 

• w roku szkolnym 2010/2011: 149 uczniów (54,4% z 274), przy czym 2 grupy 
realizowały zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo (gry 
zespołowe), 1 grupa realizowała zajęcia rekreacyjne w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo (gry i zabawy, tańce, tenis stołowy), a 5 grup (klasy I-III) 
realizowało zajęcia rekreacyjne w wymiarze 1 godziny tygodniowo (gry 
i zabawy), 

• w roku szkolnym 2011/2012: 57 uczniów (20,8% z 274), przy czym 2 grupy 
realizowały zajęcia sportowe w wymiarze 2 godzin tygodniowo (gry 
zespołowe), a 1 grupa realizowała zajęcia rekreacyjne w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo (gry i zabawy, tańce, tenis stołowy). 

Ponadto w ww. latach odpowiednio: 168 (60% ogółem uczniów), 166 (61%) i 165 
(60%) uczniów uczestniczyło w nadobowiązkowych zajęciach z pływania.  

(dowód: akta kontroli str. 10) 

W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole 
podstawowej, organizowanych w ramach godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 
lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela7, w kolejnych latach 
objętych kontrolą udział brało: 

• 61 uczniów (22% uczniów) w roku szkolnym 2009/2010, zajęcia 
o charakterze zdrowotno-rekreacyjnym realizowane w 4 grupach 
w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

• 105 uczniów (38% uczniów) w roku szkolnym 2010/2011, zajęcia 
o charakterze zdrowotno-rekreacyjnym realizowane w 9 grupach 
w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

• 74 uczniów (27% uczniów) w roku szkolnym 2011/2012, zajęcia 
o charakterze zdrowotno-rekreacyjnym realizowane w 4 grupach 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

Nauczyciele realizujący ww. zajęcia prowadzili odrębne dzienniki, w których 
odnotowywali frekwencję i zakres prowadzonych ćwiczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 11) 

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

W kolejnych latach szkolnych objętych kontrolą zwiększała się liczba uczniów, 
u których stwierdzano8 dysfunkcje ruchowe: 

• rok szkolny 2009/2010: 143 z 535 tj. 26,7% (z czego 11,6% ze skoliozą, 
5% z płaskostopiem, 4,7% z otyłością, 3,9% z nadwagą), 

• rok szkolny 2010/2011: 175 z 488 tj. 35,9%, z czego (z czego 11,9% ze 
skoliozą, 9% z otyłością, 8,2% z nadwaga, 7,2% z płaskostopiem), 

• rok szkolny 2011/2012: 184 z 462 tj. 39,8% (z czego 11,9% z otyłością, 
11,7% z nadwagą, 10% ze skoliozą, 8% z płaskostopiem). 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

W tym samym okresie zmniejszała się liczba uczniów uczestniczących 
w organizowanych przez szkołę zajęciach korekcyjnych: 

                                                      
7 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
8 Badania przesiewowe pielęgniarki szkolnej lub orzeczenia lekarza specjalisty. 
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• rok szkolny 2009/2010: 28 z 143 tj. 19,6% (z czego 17,7% ze skoliozą, 
51,9% z płaskostopiem, 14,3% z nadwagą), 

• rok szkolny 2010/2011: 26 z 175 tj. 14,9%, z czego (z czego 12,1% ze 
skoliozą, 4,5% z otyłością, 10% z nadwaga, 37,1% z płaskostopiem), 

• rok szkolny 2011/2012: 20 z 184 tj. 10,9% (z czego 1,8% z otyłością, 3,7% 
z nadwagą, 17,4% ze skoliozą, 24,3% z płaskostopiem). 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, Ŝe „[…] jeŜeli u dziecka występuje znaczna wada 
postawy, lekarz kieruje je na zajęcia korekcyjne do ośrodka zdrowia lub poradni 
specjalistycznej. Natomiast dzieci z małą wadą postawy uczęszczają chętniej na 
inne formy aktywności ruchowej np. SKS, zajęcia sportowe w klubach itd.”, 
natomiast na zajęcia gimnastyki korekcyjnej organizowane przez szkołę 
uczęszczało niewielu spośród uczniów, którzy zostali na nie zapisani, a sami 
uczniowie i ich rodzice tłumaczyli taki stan rzeczy korzystaniem przez nich z innych 
rodzajów zajęć pozalekcyjnych (np. język angielski). 

(dowód: akta kontroli str. 13) 

Zajęcia korekcyjne dla uczniów ZSO nr 11 prowadzili nauczyciele posiadający 
stosowne kwalifikacje, w pomieszczeniach (mała sala gimnastyczna) odpowiednio 
wyposaŜonych (drabinki, materace, piłki). 

(dowód: akta kontroli str. 91-98) 

NIK zauwaŜa, Ŝe stwierdzona tendencja wzrostu udziału uczniów  ze stwierdzonymi 
dysfunkcjami ruchowymi, wśród ogółu uczniów ZSO nr 11, z jednoczesnym 
zmniejszaniem się liczby uczniów  uczestniczących w zajęciach gimnastyki 
korekcyjnej wskazuje na konieczność nasilenia działań uświadamiających zarówno 
uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami, jak teŜ ich rodziców. 

 

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

W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 na I etapie edukacyjnym realizowano 
w ZSO nr 11 program edukacji wczesnoszkolnej autorstwa J. Brzózka, K. Harmak, 
K. Izbińska pn. „Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III”, 
dopuszczony przez MEN (DKOW-5002-10/08) oraz Dyrektora szkoły 
(SP/1/08/2009). W tym samym okresie na II etapie edukacyjnym realizowano 
program autorstwa M. Śmigielskiej pn. „Program wychowania fizycznego II etap 
edukacyjny klasy IV-VI”, dopuszczony przez MEN (DKW-4014-159/99) oraz 
Dyrektora szkoły (SP/20/08/2009), a na III etapie edukacyjnym program autorstwa 
nauczycieli ZSO nr 11 pn. „Program wychowania fizycznego III etap edukacyjny”, 
dopuszczony przez Dyrektora szkoły (G/13/08/2009). 

(dowód: akta kontroli str. 14) 

ZSO nr 11 zapewnił bazę lokalowo-sprzętową, która spełniała wymagania 
wynikające z realizowanych w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 programów 
nauczania edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego, przy czym sprzęt 
nabyty przez szkołę po 2002 r. posiadał atesty wymagane § 9 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach9.  

(dowód: akta kontroli str. 15-25) 

                                                      
9 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
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W umowach na wynajem basenu, zawieranych corocznie przez Dyrektora szkoły 
z Agencją Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach, wyszczególniano 
z jakich urządzeń i wyposaŜenia będzie korzystała szkoła podczas zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 26) 

We wskazanych powyŜej programach nauczania wychowania fizycznego w całości 
uwzględniono wymagania szczegółowe wskazane w obowiązujących podstawach 
programowych10 (21 wymagań dla I etapu edukacyjnego, 4 zadania i 9 treści 
przewidzianych dla II etapu edukacyjnego oraz 33 wymagania dla III etapu 
edukacyjnego). 

(dowód: akta kontroli str. 27-29) 

Rada Pedagogiczna ZSO nr 11 w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, 
kaŜdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, pozytywnie 
opiniowała, przedkładany przez Dyrektora szkoły, szkolny zestaw programów 
nauczania (w tym edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego) w zakresie 
zgodności z obowiązującą podstawą programową oraz potrzebami i moŜliwościami 
uczniów11. 

(dowód: akta kontroli str. 30) 

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej (w zakresie wychowania 
fizycznego)  

Realizacja w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 zajęć z wychowania 
fizycznego (w ramach programów wymienionych w pkt 1.5 niniejszego wystąpienia) 
odbywała się na posiadanych przez ZSO nr 11 boiskach i salach gimnastycznych, 
a dla uczniów na I etapie edukacyjnym takŜe na basenie, przy czym: 

• na I etapie edukacyjnym 70% zajęć odbywało się na basenie, 15% na 
boiskach, 15% na sali gimnastycznej, 

• na III etapie edukacyjnym 20% zajęć dziewcząt odbywało się na boiskach, 
a 80% na sali gimnastycznej. W przypadku chłopców na boiskach odbywało 
się 28% zajęć, a na sali gimnastycznej 72% zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 31-32) 

W badanych dwóch oddziałach edukacji wczesnoszkolnej Szkoły podstawowej  oraz 
dwóch oddziałach Gimnazjum, które zakończyły cykl kształcenia 2009/2010 -
2011/2012 zrealizowano w pełni wymiar godzin przewidziany ramowym planem 
nauczania, przy czym: 

• w Szkole podstawowej zrealizowano (w zaleŜności od klasy) 314-315 
godzin, spełniając normę co najmniej 290 godzin w trzyletnim okresie 
nauczania w szkole podstawowej, określoną w załączniku nr 3a do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych12; 

                                                      
10 Dla klas I-III Szkoły podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum była to podstawa programowa ustalona rozporządzeniem MEN 

z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, uchylone z dniem 1 września 2012 r.) zwane dalej 
rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej z 2008 r. Dla klas IV-VI Szkoły podstawowej była to podstawa 
programowa ustalona rozporządzeniem MENiS z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, ze zm.). 

11 Procedura fakultatywna wynikająca z przepisu § 4 ust. 2-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 
2009 r. w sprawie dopuszczenia do uŜytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczania do uŜytku szkolnego podręczników(Dz. U. Nr 89, poz. 730), uchylonego z dniem 18 lipca 2012 r. 

12 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. 
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• w Gimnazjum zrealizowano (w zaleŜności od klasy) 386-399 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. 

(dowód: akta kontroli str. 33-34) 

W cyklu kształcenia 2009/201-2011/2012 zrealizowano wszystkie wymagania 
szczegółowe wskazane w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego 
(21 wymagań) oraz III etapu edukacyjnego (33 wymagania), określone odpowiednio: 

• w treściach nauczania załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r., w pozycji I etap edukacyjny: klasy I-III, 
edukacja wczesnoszkolna,  

• w treściach nauczania załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie 
podstawy programowej z 2008 r., w pozycji wychowanie fizyczne III etap 
edukacyjny. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 33-34) 

W ZSO nr 11 zrealizowano wymagania szczegółowe edukacji zdrowotnej (określone 
w ww. pozycjach załączników nr 2 i 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r.) z zachowaniem: 

• dostosowania zajęć do potrzeb uczniów (z pomocą pielęgniarki szkolnej 
dokonano diagnozy potrzeb uczniów), 

• wspierania treści nauczania realizowanych na zajęciach wychowania 
fizycznego poprzez treści dotyczące edukacji zdrowotnej realizowane na 
lekcjach wychowawczych, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy 
o społeczeństwie i religii, 

• koordynacji z realizowanym w ZSO nr 11 programem edukacyjnym  
pn. „Trzymaj formę”13, 

• udziału uczniów w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć, 
• wyraŜenia przez rodziców opinii o realizowanych w szkole działaniach 

z zakresu edukacji zdrowotnej. 
(dowód: akta kontroli str. 35) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność  w badanym obszarze. 

 

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 kontrolowanym okresie obowiązywał w ZSO nr 11 Wewnątrzszkolny System 
Oceniania (zwany dalej WSO), który został określony w statucie szkoły (§ 43-75) 
dostępnym na stronie internetowej (http://zso11.interpc.pl). Nauczyciele wychowania 
fizycznego opracowali i przedłoŜyli Dyrektorowi szkoły przedmiotowy system 

                                                      
13 Program realizowany we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu. 
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oceniania (PSO), z którym zapoznawali uczniów oraz ich rodziców/opiekunów na 
początku kaŜdego roku szkolnego (było to odnotowywane w dziennikach 
poszczególnych klas oraz w dokumentacji zebrań z rodzicami). PSO z wychowania 
fizycznego został teŜ umieszczony na tablicach informacyjnych przed salami 
gimnastycznymi ZSO nr 11.  

Jednym z elementów WSO był zapis, Ŝe przy ustalaniu oceny z wychowania 
fizycznego naleŜy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć14, a w PSO 
z wychowania fizycznego wskazano 9 obszarów podlegających ocenie w zakresie 
wysiłku wkładanego przez ucznia (np. postęp w opanowaniu umiejętności 
z poszczególnych dyscyplin zgodnie z indywidualnymi moŜliwościami 
i predyspozycjami ucznia). W PSO sformułowano ponadto szczegółowe wymagania 
edukacyjne dla poszczególnych klas Szkoły podstawowej i Gimnazjum. 

Według postanowień § 46 statutu szkoły na prośbę ucznia lub jego rodziców 
(opiekunów prawnych) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, 
przedstawiając kryteria wystawionej oceny oraz punktację prac pisemnych. 

(dowód: akta kontroli str. 36-38) 

2.2. Stosowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego 
przyjętych zasad oceniania 

Badaniem kontrolnym w zakresie stosowania przez nauczycieli wychowania 
fizycznego przyjętych w ZSO nr 11 zasad oceniania z wychowania fizycznego objęto 
próbę 3 uczniów Gimnazjum ze stwierdzonymi dysfunkcjami ruchowymi, ocenianych 
z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2011/2012 (w klasach VI-tych Szkoły 
podstawowej nie było uczniów z ww. dysfunkcjami), ustalając Ŝe wobec kaŜdego 
z nich zachowano zasady oceniania wskazane w WSO i PSO.  

(dowód: akta kontroli str. 36-38) 

Dla zakończonego cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole podstawowej oraz wychowania fizycznego w Gimnazjum 
wystawili uczniom oceny w formie przewidzianej § 13 ust. 1-3a rozporządzenia MEN 
z dnia 30 kwietnia 2007 r.  

(dowód: akta kontroli str. 36) 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą frekwencja uczniów ZSO nr 11 
na zajęciach z wychowania fizycznego (zarówno w Szkole podstawowej jak 
i Gimnazjum) wykazywała stałą tendencję zwyŜkową. Była przy tym identyczna jak 
frekwencja ogółem w szkole i wynosiła: 

                                                      
14 Wymóg § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
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• rok szkolny 2009/2010 – 88,8% (Szkoła podstawowa 90,7%, Gimnazjum 
86,9%), 

• rok szkolny 2010/2011 – 90,8% (Szkoła podstawowa 92,3%, Gimnazjum 
89,4%), 

• rok szkolny 2011/2012 – 91,6% (Szkoła podstawowa 92,9%, Gimnazjum 
90,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 39) 

Z okresowego zwolnienia udzielonego przez Dyrektora szkoły w formie decyzji 
korzystało w kolejnych latach szkolnych okresu objętego kontrolą odpowiednio: 
18 uczniów (z czego 7 ze Szkoły Podstawowej i 11 z Gimnazjum, łącznie 3,3% 
ogólnej liczby uczniów szkoły), 7 uczniów (z czego 2 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej i 5 z Gimnazjum, łącznie 1,4% uczniów szkoły) oraz 8 uczniów 
(z czego 3 ze Szkoły Podstawowej i 5 z Gimnazjum, łącznie 1,7% uczniów szkoły). 

(dowód: akta kontroli str. 39) 

Wskaźniki frekwencji uczniów klas IV-VI Szkoły podstawowej oraz klas I-III 
Gimnazjum na zajęciach z wychowania fizycznego w wybranym tygodniu od 22  
do 26 października 2012 r. (liczone w osobogodzinach) wynosiły: 

• udział uczniów niećwiczących do ogółu uczniów zapisanych - 23,1% (17,1% 
w Szkole podstawowej i 27,0% w Gimnazjum), 

• udział uczniów obecnych niećwiczących do ogółu uczniów zapisanych - 
13% (8,2% w Szkole podstawowej i 17,0% w Gimnazjum), a udział uczniów 
obecnych niećwiczących do ogółu obecnych – 15% (9,0% w Szkole 
podstawowej i 18,9% w Gimnazjum), 

przy czym uczniowie nie ćwiczyli z następujących powodów (według stopnia 
natęŜenia występowania danej przyczyny):  

• w całym ZSO nr 11: bieŜące zwolnienie lekarskie (4,0%), brak stroju (3,7%), 
decyzja Dyrektora szkoły (2,8%), zwolnienie rodziców (2,5%), 
niedyspozycja (1,9%), z tego: 

o w Szkole podstawowej: bieŜące zwolnienie lekarskie (2,8%), brak 
stroju (2,1%), decyzja Dyrektora szkoły (2,1%), zwolnienie rodziców 
(1,8%), niedyspozycja (0,3%), 

o w Gimnazjum: bieŜące zwolnienie lekarskie (4,7%), brak stroju 
(4,7%), decyzja Dyrektora szkoły (3,3%), zwolnienie rodziców 
(3,3%), niedyspozycja (2,8%), 

(dowód: akta kontroli str. 40-42) 

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

Podstawą 33 decyzji o zwolnieniu uczniów z zajęć wychowania fizycznego, 
wydanych w okresie objętym kontrolą przez Dyrektora szkoły, była kaŜdorazowo 
opinia lekarza wskazująca okres niezdolności do ćwiczeń. Dyrektor szkoły 
w decyzjach określał czas i powód zwolnienia uczniów z zajęć. Wszystkie decyzje 
zostały podjęte zgodnie z postanowieniami § 8 rozporządzenia MEN z dnia  
30 kwietnia 2007 r. W arkuszach ocen zwalnianych uczniów wpisywano 
kaŜdorazowo zwolniona/zwolniony, jeŜeli okres zwolnienia ucznia z zajęć 
wychowania fizycznego uniemoŜliwiał ustalenie oceny klasyfikacyjnej (semestralnej 
lub rocznej). Uczniowie zwolnieni z udziału w zajęciach na podstawie ww. decyzji 
Dyrektora szkoły byli obecni na zajęciach, ale nie uczestniczyli w ćwiczeniach. 

(dowód: akta kontroli str. 39) 
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3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

W okresie objętym kontrolą, uczniowie ZSO nr 11 brali udział w organizowanych 
corocznie mistrzostwach szkoły: 

• Szkoła podstawowa (klasy IV-VI): piłka noŜna 6-cio osobowa, mini 
koszykówka, mini siatkówka, tenis stołowy, ringo (dziewczęta), gry i zabawy 
ruchowe (klasy I-III),  

• Gimnazjum: piłka noŜna 6-cio osobowa, koszykówka, siatkówka, tenis 
stołowy, 

a takŜe reprezentowali szkołę w pozaszkolnych zawodach sportowych, w których 
uzyskano następujące rezultaty (w nawiasie podano liczbę uczniów biorących udział 
w danych zawodach): 

• rok szkolny 2009/2010 (łącznie 177 uczniów, tj. 33,1% ogółu uczniów 
szkoły): 

o w turnieju gier i zabaw ruchowych w półfinale wojewódzkim: II-gie 
miejsca w klasach II-V (42), 

o w zawodach na szczeblu miejskim: II-gie miejsca w przełajowych 
biegach sztafetowych dziewcząt (7), minikoszykówce chłopców 
(12), minisiatkówce chłopców (12), tenisie stołowym chłopców (3), 
druŜynowych zawodach pływackich dziewcząt (8); III-ecie miejsca 
w druŜynowych zawodach pływackim chłopców (8), siatkówki 
plaŜowej chłopców (3), druŜynowych zawodach lekkoatletycznych 
chłopców (12); IV-te miejsca w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców 
(po 12), koszykówce i siatkówce chłopców (po 12), siatkówce 
plaŜowej dziewcząt (3) oraz szachach chłopców (3), 

• rok szkolny 2010/2011 (łącznie 198 uczniów tj. 40,6% ogółu uczniów 
szkoły): 

o w turnieju gier i zabaw ruchowych w półfinale wojewódzkim: III-ecie 
miejsca w klasach II-V (46), 

o w zawodach na szczeblu rejonowym: I-wsze miejsca 
w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt (7), minisiatkówki 
plaŜowej dziewcząt (3) i chłopców (3), oraz czwórboju 
lekkoatletycznym dziewcząt (6) i chłopców (6), 

o w zawodach na szczeblu miejskim: II-gie miejsca w przełajowych 
biegach sztafetowych chłopców (6 uczniów), siatkówce plaŜowej 
dziewcząt (3), druŜynowych zawodach pływackich dziewcząt (8), 
siatkówce chłopców (14), druŜynowych zawodach 
lekkoatletycznych chłopców (15), turnieju trójek koszykarskich (3); 
tenisie stołowym chłopców (3 uczniów),; III-ecie miejsca 
w minikoszykówce chłopców (13), minisiatkówce chłopców (9), 
minisiatkówce dziewcząt (11), koszykówce chłopców (12), mini piłki 
ręcznej dziewcząt (9), zawodach „Bytomska NBA” (14), IV-te 
miejsca w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt (7) oraz 
druŜynowych zawodach pływackim chłopców (8), 

• rok szkolny 2011/2012 (łącznie 152 uczniów, tj. 32,9% ogółu uczniów 
szkoły): 

o w półfinale wojewódzkim III-ecie miejsca w: turnieju gier i zabaw 
ruchowych: miejsca w klasach II-V (44) oraz minikoszykówce 
chłopców (13), 
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o w zawodach na szczeblu rejonowym: II-gie miejsce 
w minikoszykówce dziewcząt (10), 

o w zawodach na szczeblu miejskim: II-gie miejsca w przełajowych 
biegach sztafetowych dziewcząt (7), minisiatkówce dziewcząt (11), 
minisiatkówce plaŜowej dziewcząt (3), siatkówce chłopców (10), 
mini piłki ręcznej dziewcząt (11), koszykówce chłopców (13), 
siatkówce plaŜowej chłopców (2); III-ecie miejsca w czwórboju 
lekkoatletycznym dziewcząt (6) i chłopców (7); IV-te miejsce 
w tenisie stołowym chłopców (3 uczniów). 

(dowód: akta kontroli str. 43-46) 

Czterech nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia w klasach IV-VI 
Szkoły podstawowej oraz w Gimnazjum, współpracowało w zakresie selekcji 
i naboru do uprawiania sportu wyczynowego z sekcjami lekkoatletyki i siatkówki 
klubu MOSM Bytom oraz sekcjami tenisa ziemnego i judo klubu Czarni Bytom. 
Według stanu na koniec września 2012 r., udział w zajęciach prowadzonych przez 
kluby i stowarzyszenia sportowe brało: 

• 64 uczniów Szkoły podstawowej (27 z klas I-III i 37 z klas IV-VI), wśród 
których najpopularniejsze były: tańce (12 uczniów), piłka noŜna 
(10 uczniów), tenis ziemny (9 uczniów) i judo (8 uczniów), 

• 39 uczniów Gimnazjum, wśród których najpopularniejsze były siatkówka 
(20 uczniów) i tańce (10 uczniów). 

(dowód: akta kontroli str. 47-53) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych naleŜących do 
szkoły 

Obiekty sportowe uŜytkowane w ZSO nr 11 były w okresie objętym kontrolą 
poddawane przeglądom stanu technicznego wymaganym art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa 
budowlanego. Stan obiektów sportowych został uznany jako dostateczny lub dobry, 
za wyjątkiem stanu nawierzchni na boiskach zewnętrznych, który został uznany za 
zły i uznano, ze nawierzchnia nadaje się do remontu. 

(dowód: akta kontroli str. 54-62) 

W protokołach corocznych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów szkoły dokonywanych przez pracowników szkoły15 
oceniano stan bezpieczeństwa i higieny obiektów sportowych ZSO nr 11 jako dobry, 
przy czym Dyrektor szkoły po kontroli przeprowadzonej dnia 31 sierpnia 2011 r. 
zalecił umieszczenie przy boisku szkolnym tablicy informacyjnej, a po kontroli 
przeprowadzonej dnia 31 sierpnia 2012 r. zalecił wykonanie remontu szkolnego 
boiska sportowego. 

(dowód: akta kontroli str. 54) 

Na boiskach, placu do gier i zabaw oraz przy wejściach do sal gimnastycznych 
umieszczono tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego uŜytkowania 
urządzeń i sprzętu sportowego16. 

(dowód: akta kontroli str. 15-20) 

                                                      
15 Wymóg §3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach) 
16 Wymóg § 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
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Na początku kaŜdego roku szkolnego nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i wychowania fizycznego zapoznawali uczniów z zasadami bezpiecznego 
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach17. 

(dowód: akta kontroli str. 33-34) 

Urządzenia i wyposaŜenie sportowe zakupione przez szkołę po wejściu w Ŝycie 
rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. (materace, ławeczki, skrzynia) 
posiadały wymagane certyfikaty zgodności z normą oraz spełniania wymogów 
bezpieczeństwa18. 

(dowód: akta kontroli str. 21-24) 

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

Nie został wykonany remont nawierzchni zewnętrznych boisk sportowych szkoły, 
pomimo Ŝe zły ich stan kaŜdorazowo wykazywano w protokołach z dokonanych 
w latach 2009-2011 przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych 
i zalecano wykonanie tego remontu. 

(dowód: akta kontroli str. 54-62) 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, Ŝe stan nawierzchni boisk szkolnych znany był władzom 
oświatowym Bytomia, a Zastępca Prezydenta Bytomia zapewniał o tym, Ŝe 
przyszkolne boisko wielofunkcyjne zostanie wykonane w ramach programu 
rządowego. 

(dowód: akta kontroli str. 63) 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Pokój nauczycieli wychowania fizycznego ZSO nr 11 był wyposaŜony w apteczkę 
zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy (środki 
opatrunkowe i dezynfekujące, koc ratunkowy, chusta trójkątna, przyrząd do 
sztucznego oddychania, rękawiczki gumowe) oraz instrukcję opisującą zasady 
udzielania pierwszej pomocy19. 

(dowód: akta kontroli str. 64-66) 

Nauczyciele wychowania fizycznego (4 osoby) oraz edukacji wczesnoszkolnej 
posiadali zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy20. 

(dowód: akta kontroli str. 67-85) 

W ZSO nr 11 funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
który przyjmował uczniów przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku 
w wymiarze 20 godzin). Gabinet prowadzony był przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Szkol-Medical” Jaworska-Peteja Spółka Jawna z Bytomia, który udzielał 
uczniom świadczeń medycznych na podstawie umowy zawartej z Narodowym 
Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach oraz umów 
zawieranych corocznie z Dyrektorem szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 86-87) 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2005/2006-2011/2012 w ZSO nr 11 na zajęciach z wychowania 
fizycznego doszło do 57 wypadków21, które zostały ujęte w szkolnym rejestrze 
                                                      
17 Wymóg § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach 
18 Wymóg § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
19 Wymóg § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach  
20 Wymóg § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
21 Z tego liczba wypadków w poszczególnych latach szkolnych wynosiła: 4 w 2005/2006, 12 w 2006/2007, po 10 w 2007/2008  

i 2008/2009, 14 w 2009/2010, 2 w 2010/2011 i 5 w 2011/2012. 
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wypadków22 oraz w Systemie Informacji Oświatowej (SIO). Przyczynami zaistniałych 
wypadków były, zgodnie z danymi SIO: 

• nieuwaga w 27 przypadkach, 
• inne przyczyny (zdarzenia losowe podczas zajęć nie mające charakteru 

nieuwagi np. kontuzja palców dłoni podczas chwytu piłki, skręcenie stawu 
skokowego) w 22 przypadkach, 

• uderzenie nieumyślne w 7 przypadkach, 
• pobicie, uderzenie umyślne w 1 przypadku. 

(dowód: akta kontroli str. 88-89) 

W związku z zaistnieniem ww. wypadków w ZSO nr 11 wdraŜano kaŜdorazowo 
procedury wskazane w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach, a w szczególności: 

• niezwłocznie powiadamiano rodziców/opiekunów ucznia, społecznego 
inspektora pracy, pracownika słuŜby bezpieczeństwa i higieny szkoły, 
Kuratorium, organ prowadzący szkołę, Radę Rodziców,  

• Dyrektor ZSO nr 11 powoływał zespół powypadkowy,  
• poszkodowany uczeń i świadkowie składali pisemne wyjaśnienia dotyczące 

okoliczności zaistnienia wypadku, 
• sporządzano protokół powypadkowy zgodny ze wzorem określonym 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach, który podpisywali członkowie zespołu powypadkowego 
i Dyrektor szkoły, 

• z treścią protokołu powypadkowego był zapoznawany poszkodowany uczeń 
oraz jego rodzice/opiekunowie, 

• Dyrektor szkoły wydawał pisemne polecenia powypadkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 88-90) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność ZSO nr 11 w badanym obszarze. 

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

5.1. Stan zatrudnienia w szkole nauczycieli wychowania 
fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 

Według stanu na dzień 30 września 2011 r. w ZSO nr 11 zatrudnionych było 
6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (wszyscy dyplomowani) oraz 4 nauczycieli 
wychowania fizycznego (wszyscy dyplomowani), posiadający przygotowanie 
pedagogiczne, 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 
nauczycieli23. 

(dowód: akta kontroli str. 91-98) 

                                                      
22 Rejestr zawierał wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w szkołach. 
23 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej 
(w zakresie wychowania fizycznego) w latach szkolnych 
2009/2010 oraz 2011/2012 

W okresie objętym kontrolą 1 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej brał dwukrotnie 
udział w zewnętrznych formach kształcenia i doskonalenia z zakresu wdraŜania 
podstawy programowej z 2008 r. z przedmiotu edukacja wczesnoszkolna 
(szkolenie24 w roku 2009/2010 – 5 godzin oraz konferencja25 w roku 2010/2011). 
W tym samym okresie w zewnętrznych formach kształcenia i doskonalenia 
z zakresu wdraŜania podstawy programowej z 2008 r. z przedmiotu wychowanie 
fizyczne nie brał udziału Ŝaden z nauczycieli wychowania fizycznego. 

Dnia 24 kwietnia 2009 r. Rada Pedagogiczna ZSO nr 11 została zapoznana 
z rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej z 2008 r., a nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów dokonali analizy podstaw programowych na 
zebraniach zespołów przedmiotowych. 

W roku szkolnym 2009/2010 w  przedmiotowych zajęciach doskonalących, udział 
wzięło 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i 3 nauczycieli wychowania 
fizycznego odpowiednio: w 2 i 3 formach doskonalenia, a w roku szkolnym 
2010/2011 udział w 7 takich zajęciach wzięło 7 nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej.  

(dowód: akta kontroli str. 93-98) 

 

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

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora szkoły w okresie objętym 
kontrolą dotyczył zagadnień realizacji zajęć z wychowania fizycznego 
w następujących zakresach: 

• wdraŜanie podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r., w tym 
takŜe w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasach I-III gimnazjum, 

• ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów z wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 99-102) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor szkoły zaplanował i zrealizował obserwacje 
dotyczące prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, z czego 5 obserwacji na 
zajęciach w klasach I-III (w kolejnych latach szkolnych (2009/2010-2011/2012) 
odpowiednio 1, 2, 2) oraz 6 obserwacji na zajęciach w klasach IV-VI (w kolejnych 
latach odpowiednio 4, 1, 1), przy czym nie zostały wydane zalecenia lub wnioski do 
wykonania przez nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 118-119) 

 

                                                      
24 „Programy własne i planowanie dydaktyczne – jak je wybrać, pisać i dostosować do potrzeb i moŜliwości uczniów zgodnie  

z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz pozostałych aktów prawnych”. 
25 „Diagnoza Edukacyjna jak monitorować uczniów w kontekście podstawy programowej”. 
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5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego 

W kontrolowanym okresie w ZSO nr 11 jedną kontrolę dotycząca zagadnień 
realizacji zajęć z wychowania fizycznego przeprowadziło Kuratorium Oświaty 
i Wychowania w Katowicach26, przy czym nie wydano zaleceń lub zarządzeń do 
wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 120) 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

6. Badanie ankietowe 

W badaniach ankietowych, których przedmiotem była opinia o realizacji w szkole 
obowiązkowych zajęć oraz programu nauczania z wychowania fizycznego wzięło 
udział 106 uczniów (34 z klas VI-tych szkoły podstawowej oraz 72 z klas III-ich 
gimnazjum), 86 rodziców (28 z klas VI-tych szkoły podstawowej oraz 58 z klas III-ich 
gimnazjum), 6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 4 nauczycieli wychowania 
fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 121-125) 

Większość badanych uczniów (90,6%) zadeklarowało, Ŝe chętnie uczestniczy 
w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w szkole. Podobnego zdania 
było (88,4%) rodziców. Uprawianie poza szkołą dyscypliny sportowej lub ćwiczeń 
rekreacyjnych zadeklarowało 88,7% uczniów, z czego 56,4% zadeklarowało 
robienie tego systematycznie. 

Uczniowie stwierdzili, Ŝe podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane były 
takie aktywności jak: gry zespołowe (100% ogółu odpowiedzi), ćwiczenia 
gimnastyczne (97,2%), lekkoatletyka (93,4%) i tenis stołowy (66%). 

Jeden uczeń (0,9%) uwaŜał, Ŝe nie zapoznano go z zasadami bezpiecznego 
wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, natomiast pozostałych 
105 uczniów (99,1%) było odmiennego zdania. Spośród osób, które uznały,  
Ŝe zapoznano je z powyŜszymi zasadami, 103 zadeklarowały, Ŝe stosowały je na 
zajęciach z przedmiotu. 

Większość uczniów (87,7%) uznała, Ŝe dostosowywano stopień trudności 
i intensywności ćwiczeń do ich aktualnej sprawności fizycznej i moŜliwości 
fizycznych, natomiast 12,3% było odmiennego zdania. 

Przypadki unikania przez siebie udziału w lekcjach wychowania fizycznego 
uczniowie uzasadniali następującymi powodami: nieciekawie prowadzonymi 
zajęciami (9,4%), zbyt trudnymi ćwiczeniami (9,4%), brakiem motywacji (3,8%). 
Rodzice jako powody unikania przez ich dzieci zajęć wskazywali: brak moŜliwości 
skorzystania z zaplecza socjalnego (2,3%), brak motywacji (1,1%) oraz konflikty 
z innymi uczniami (1,1%). 

W opinii 92,5% uczniów oceny wystawiane przez nauczycieli wychowania 
fizycznego odpowiadały ich poziomowi wiedzy oraz umiejętności i wysiłku 
włoŜonego podczas zajęć, a 7,5% uczniów było przeciwnego zdania. Zdaniem 
86,8% uczniów udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego przyczynił się 

                                                      
26 Kuratorium OiW Delegatura w Bytomiu przeprowadziła dnia 25 maja 2011 r. kontrolę nt. Monitoring realizacji obowiązkowych 

godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych. 
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do zwiększenia ich sprawności fizycznej (uznało tak takŜe 84,9% rodziców), 
a 13,2% uczniów (takŜe 15,1% ich rodziców) było odmiennego zdania. 

W przypadku nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 100% uznało, Ŝe: 
• jest w pełni przygotowanymi do wdraŜania wymagań szczegółowych 

modułu wychowania fizycznego podstawy programowej z 2008 r.,  
• obiekty i wyposaŜenie szkoły zapewniają realizację programu nauczania 

w zakresie wychowania fizycznego,  
• zapewniono im wystarczającą liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego 

na sali gimnastycznej,  
• zajęcia z tego zakresu w klasach I-III winni prowadzić właśnie nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej,  

a 83,4% uznało, Ŝe zapewniono im systematyczną pomoc nauczyciela-doradcy 
metodycznego w zakresie wdraŜania wymagań szczegółowych modułu wychowania 
fizycznego podstawy programowej z 2008 r. 
W przypadku nauczycieli wychowania fizycznego, 100% uznało, Ŝe: 

• obiekty i wyposaŜenie szkoły zapewniają realizację programu nauczania 
w zakresie wychowania fizycznego, 

• jest przygotowanych do oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wymagań 
szczegółowych podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r., 

• jest przygotowanych do wprowadzania form organizacji zajęć 
obowiązkowych wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, 

• jest przygotowana do realizacji wymagań szczegółowych bloku Edukacja 
zdrowotna podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r., 

a jako istotne problemy utrudniające realizację przedmiotowej podstawy 
programowej 100% nauczycieli uznało zbyt liczebne grupy ćwiczeniowe, a 75% stan 
bazy sportowej. Za działania mogące wpłynąć na wzrost rangi wychowania 
fizycznego w szkole 75% nauczycieli uznało doposaŜenie placówek w sprzęt 
i popularyzację aktywności fizycznej, a 50% zmniejszenie liczebności grup 
ćwiczeniowych i poprawę stanu bazy sportowej. 

(dowód: akta kontroli str. 121-125) 

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagę 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 Kontroli27, wnosi o: 

zapewnienie dokonania remontu nawierzchni boisk zewnętrznych, w związku 
z realizacją zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu stanu technicznego 
obiektów szkolnych. 

  

                                                      
27 Dz. U. z 2012 r., poz.82. 
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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 uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 
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   30   stycznia 2013 r. 

  
  

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler z up. Wicedyrektor 
Eugeniusz Rejman Mariusz Podolski 
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