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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 

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie. 

Kontroler Stanisław Bubiński – główny specjalista kontroli państwowej, działający na podstawie 
upoważnienia do kontroli nr 82297 z dnia 5 października 2012 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana Zespół Szkół Katolickich w Piszu – dalej „ZSK” lub „Zespół Szkół”  

(12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 9a).  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Wiesława Jankiewicz - dyrektor ZSK od dnia 1 września 2000 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 3] 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność ZSK w zakresie organizacji i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na:  

1. Niepełnej realizacji wymagań szczegółowych podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r. w gimnazjum (szczególnie w zakresie bloku tematycznego 
„Edukacja zdrowotna”),   

2. Nieprzestrzeganiu w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 na IV etapie edukacji, 
określonego w § 6 ust. 5a rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych2, wymogu prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;  

3. Niezastosowaniu się do wymagań rozporządzenia MENiS w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach3, 
w tym nie określenie procedur postępowania podczas wypadków wśród uczniów;  

4. Zamieszczaniu w bazie Systemu Informacji Oświatowej4 („SIO”), niezgodnych ze 
stanem faktycznym danych o liczbie wypadków na lekcjach wychowania fizycznego.  

                                                 
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje, w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych, 3-stopniową skalę ocen: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania w szkołach publicznych, wymogu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego  (Dz. U. 
nr 15, poz. 142 ze zm.; uchylone z dniem 01.09.2012 r.) 

3 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, 
poz. 69, ze zm.). 

4 ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, ze zm.), 
uchylona z dniem 30 kwietnia 2012 r. przez ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814). 
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5. Przyjęciu w Wewnątrzszkolnych i Przedmiotowych Systemach Oceniania uczniów 
rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi uregulowaniami.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i realizacja kształcenia w zakresie wychowania fizycznego 

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-lekcyjnym 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach ZSK funkcjonowały dwie szkoły 
posiadające odrębne statuty, w tym: publiczne Gimnazjum Katolickie im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego (dalej „Gimnazjum”) oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
(dalej „LO” lub „Liceum”), które było szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły 
publicznej.  

Organem prowadzącym obie szkoły było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Piszu (12-200 Pisz, pl. Daszyńskiego 9a).  

 [Dowód: akta kontroli str. 4-35, 36-60, 61-73, 74-85] 

W okresie objętym kontrolą zajęcia wychowania fizycznego w szkołach wchodzących 
w skład Zespołu realizowane były następująco:  

● W Gimnazjum zajęcia prowadzone były dla uczniów klas I-III, do których 
w poszczególnych latach szkolnych uczęszczało odpowiednio 106, 77 i 70 uczniów 
(uczących się odpowiednio w sześciu, czterech i czterech oddziałach). 
W poszczególnych latach prowadzono je w ramach 4 grup międzyoddziałowych oraz 
odpowiednio 9, 3 i 3 grup oddziałowych.  
W systemie klasowo-lekcyjnym, w trzyletnim cyklu nauczania (pkt 1.6. wystąpienia) 
zrealizowano ogółem 280 godzin (odpowiednio: 94, 95 i 91). Zajęcia odbyły się na 
boisku „Orlika” (35 godzin), w terenie (36 godzin), w hali sportowej (147 godzin), 
w innych pomieszczeniach (63 godziny). Zajęcia w innych pomieszczeniach, to 37 
godzin na korytarzu szkolnym oraz 26 godzin w pomieszczeniach klasowych 
w ramach edukacji prozdrowotnej, 

● W LO zajęciami w-f objęto uczniów klas I-III, do których w poszczególnych latach 
szkolnych uczęszczało odpowiednio 23, 11 i 21 uczniów (uczących się odpowiednio 
w dwóch, jednym i jednym oddziale). Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach 
międzyklasowych (w r/szk. 2009/2010) oraz odpowiednio w ramach trzech i jednej 
grupy oddziałowej w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012.  
W LO nie było ciągłości rocznika odbywającego naukę przez trzy lata szkolne objęte 
kontrolą, dlatego nie można było odnieść się do realizacji zajęć w całym cyklu 
nauczania.  

Liczba uczniów ujętych w dziennikach lekcyjnych w-f była zgodna z danymi systemu 
informacji oświatowej („SIO”).  

Liczebność oddziałów i grup ćwiczących (międzyoddziałowych i międzyklasowych) nie 
przekraczała 26 osób, co było zgodne z wymogiem § 6 ust. 5 rozporządzenia MENiS 

w sprawie ramowych planów nauczania5.  

 [Dowód: akta kontroli str. 86-89, 90-113, 114-115] 
 

                                                 
5 Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm; uchylone z dniem 1.09.2012 r,) 
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Na IV etapie edukacji (LO), w latach szkolnych: 2010/2011 i 2011/2012, zajęcia 
wychowania fizycznego, dla uczniów klasy I i III, prowadzono w grupach łączonych bez 
podziału na płeć. Było to niezgodne z § 6 ust. 5a rozporządzenia MENiS w sprawie 
ramowych planów nauczania. 

 [Dowód: akta kontroli str. 87-88, 114-115] 

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. 
za powyższą nieprawidłowość odpowiada dyrektor szkoły, który ustala szkolny plan 
nauczania na podstawie ramowego planu nauczania.  
Odnosząc się do tej nieprawidłowości, dyrektor Zespołu wyjaśniła, że wynikało to 
z uwarunkowań organizacyjnych, gdyż w obu przypadkach mała liczebność uczniów 
w klasach nie uzasadniała prowadzenia zajęć z respektowaniem wymogu separacji 
uczniów ze względu na płeć. 

 [Dowód: akta kontroli str. 116 pkt 1] 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formach do wyboru 
przez uczniów 

ZSK posiadał procedury wyboru rodzaju zajęć w-f przez uczniów, wg których nowo 
przyjmowani uczniowie deklarowali udział w zajęciach do wyboru już w momencie 
rekrutacji natomiast uczniowie klas starszych - w czerwcu, przed następnym rokiem 
szkolnym. Wybory te były potwierdzane przez uczniów w pierwszym tygodniu września, 
natomiast rodzice byli informowani o dokonanych wyborach na pierwszych zebraniach 
z wychowawcami (w pierwszej połowie września). 

Na III etapie edukacji zajęcia odbywały się w systemie klasowo-lekcyjnym oraz w formie 
zajęć do wyboru (w latach szkolnych 2009/2010 – 2010/2011 po dwie godziny, a w roku 
szkolnym 2011/2012 po jednej godzinie). Zajęcia do wyboru ukierunkowane były na 
dyscypliny sportowe określone w programach nauczania wychowania fizycznego, w tym: 
pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa.  

Zajęcia do wyboru przygotowane były przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez: 

-  Radę Pedagogiczną (na r/szk. 2009/2010 opinia z dnia 28.08.2009 r., na r/szk. 
2010/2011 z dnia 30.08.2010 r. i na r/szk. 2011/2012 z dnia 26.08.2011 r.),  

-  Radę Rodziców (na r/szk. 2009/2010 akceptacja z dnia 14.09.2009 r., na r/szk. 
2010/2011 z 13.09.2010 r. i na r/szk. 2011/2012 z dnia 12.09.2011 r.).  

Zajęcia do wyboru zaproponowane były uczniom wszystkich oddziałów Gimnazjum, 
a ich realizacja ewidencjonowana była w odrębnych dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
z których frekwencja i oceny przenoszone były do dzienników lekcyjnych. Niektórzy 
uczniowie uczestniczyli w więcej niż jednej formie zajęć pozalekcyjnych, i tak w latach 
szkolnych:  

-  2009/2010, w zajęciach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa), zajęciach 
rekreacyjno–zdrowotnych (unihokej) i w zajęciach tanecznych (aerobik) uczestniczyło 
137 uczniów (spośród 106 uczniów ogółem),  

-  2010/2011, w zajęciach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa), zajęciach 
rekreacyjno–zdrowotnych (siłownia, tenis stołowy) i w zajęciach tanecznych (aerobik) 
uczestniczyło 106 uczniów (spośród 77 uczniów ogółem), 

- 2011/2012, w zajęciach sportowych (pływanie, piłka nożna, piłka siatkowa) 
uczestniczyło 74 uczniów (spośród 70 uczniów ogółem).  
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W trzyletnim cyklu kształcenia (pkt 1.6. wystąpienia), średnio w przeliczeniu na jednego 
ucznia korzystającego z zajęć do wyboru zrealizowano 108,5 godzin zajęć6 
(odpowiednio: 29,8 + 46,4 + 32,3),  w takich dziedzinach sportu jak: pływanie, piłka 
siatkowa, piłka nożna, aerobik, siłownia, tenis stołowy.  

 [Dowód: akta kontroli str. 94-100, 114-115, 117] 

Na IV etapie edukacji nie wprowadzono możliwości wyboru zajęć wychowania 
fizycznego. Wszystkie zajęcia odbywały się w systemie klasowo-lekcyjnym.  

W Szkole nie skorzystano więc z możliwości wynikających z § 1 rozporządzenia MEN 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
(uprzednio § 1 rozporządzenia MEN w tej samej sprawie7), stosownie do których zajęcia 
wychowania fizycznego mogły być organizowane przez szkołę, jako zajęcia klasowo-
lekcyjne oraz zajęcia do wyboru przez uczniów.   

Dyrektor ZSK wyjaśniła, że niewprowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego do wyboru na IV etapie edukacji wynikało z tego, iż uczniom LO nie 
odpowiadały proponowane dyscypliny sportowe. W roku szkolnym 2010/2011 w LO była 
tylko klasa maturalna (jeden oddział 11 osobowy). Uczniowie nie chcieli skorzystać 
z oferty zajęć popołudniowych, gdyż priorytetem było dla nich przygotowanie do matury. 
W roku szkolnym 2011/2012 był także jeden oddział (klasa I) i większość uczniów ze 
względu na inne zajęcia dodatkowe lub dojazdy do szkoły nie mogła z nich skorzystać, 
stąd brak takich zajęć dla LO. 

 [Dowód: akta kontroli str. 116 pkt 2] 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.  

W ZSK, w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 nadobowiązkowe zajęcia 
pozalekcyjne realizowano w Gimnazjum w formie zajęć sportowych, a w r/szk. 
2011/2012 jako zajęcia zdrowotno-rekreacyjne. W LO nadobowiązkowe zajęcia 
pozalekcyjne prowadzono natomiast tylko w r/szk. 2011/2012, w formie zajęć 
sportowych i zdrowotno-rekreacyjnych. 

W okresie objętym kontrolą nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowano 
w następujący sposób: 

-  w Gimnazjum, w latach szkolnych 2009/2010 - 2010/2011, corocznie po jednej 
godzinie dla grupy sportowej piłki siatkowej i piłki nożnej (łącznie dwie grupy). 
W r/szk. 2011/2012 jako zajęcia zdrowotno-rekreacyjne w wymiarze pół godziny dla 
jednej grupy (piłka nożna). W ww. zajęciach w r/szk. 2009/2010 uczestniczyło 45 
uczniów (42,5% ogółu uczniów), w r/szk. 2010/2011 uczestniczyło 46 uczniów 
(59,7%), w r/szk. 2011/2012 uczestniczyło 8 uczniów (11,4%),  

- w LO w r/szk. 2011/2012 realizowano jedną godzinę jako zajęcia sportowe z piłki 
siatkowej (dla jednej grupy) oraz jedną godzinę na siłowni (dla jednej grupy). Ogółem 
w ww. zajęciach uczestniczyło 11 uczniów (52,4% ogółu uczniów  

                                                 
6 Ze względu na małą liczbę uczniów, zajęcia do wyboru prowadzono przy łączeniu oddziałów i klas, 

zezwalając uczniom na korzystanie z większej liczby zajęć niż im przysługiwało.  
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form 

realizacji (…) obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116), uchylone 
z dniem 01.09.2011 r. przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w tej 
samej sprawie (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).  
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Jednocześnie w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012, trzech uczniów LO brało 
udział w zajęciach nadobowiązkowych prowadzonych dla uczniów Gimnazjum 
(odpowiednio: jeden uczeń w zajęciach z piłki nożnej i dwóch uczniów w zajęciach z piłki 
siatkowej). 

W latach szkolnych objętych kontrolą, łączny tygodniowy wymiar nadobowiązkowych 
zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum i LO wyniósł odpowiednio: dwie, dwie oraz dwie i pół 
godziny, a w zajęciach tych uczestniczyło odpowiednio: 45, 47 i 21 uczniów8, tj.: 42,5%, 
61,0% i 30,0% uczniów ogółem.   

Nauką pływania objęto uczniów Gimnazjum. Skorzystało z niej w poszczególnych 
latach: 48, 28 i 27 uczniów, co stanowiło 45,3%, 36,4% i 38,6% uczniów ogółem. 
Realizację powyższych zajęć - zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia MENiS w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji9 - dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 118] 

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

ZSK zapewnił uczniom podstawową opiekę medyczną i profilaktykę poprzez 
porozumienie zawarte z Niepublicznym Ambulatoryjnym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Piszu (umowy z dnia 01.09.2009 r. oraz z dnia 01.09.2011 r.). W umowach tych 
określono, że do zadań pielęgniarki medycyny szkolnej należało m.in.: organizowanie 
i realizowanie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób na rzecz dzieci, 
realizowanie planu badań przesiewowych oraz przygotowanie uczniów do badań 
bilansowych, a także udzielanie pomocy przedlekarskiej uczniom i pracownikom szkoły 
w nagłych zachorowaniach i urazach.  

W wyniku oględzin ustalono m.in., że pomieszczenie wykorzystywane jako pokój 
pielęgniarki wyposażone było w wagę do ważenia uczniów (z wysokościomierzem) oraz 
tablicę do elementarnego badania wzroku. Brak było natomiast umywalki, 
umożliwiającej dochowanie warunków higieny.  

 [Dowód: akta kontroli str. 119-120, 121] 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty10, dyrektor ZSK, była 
zobowiązana do stworzenia warunków rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 
działania prozdrowotne. 

W ramach porozumień o współpracy z Niepublicznym Ambulatoryjnym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Piszu, dyrektor ZSK dysponowała ogólnymi informacjami o wadach 
postawy, nadwadze i otyłości wśród uczniów, na podstawie sporządzanych przez 

                                                 
8 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012, w ramach realizacji zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 

lit. a) ustawy Karta Nauczyciela (nieobowiązujących nauczycieli szkół niepublicznych), nauczyciele 
wychowania fizycznego prowadzili zajęcia sportowe dla łącznie 60 uczniów na III i IV etapie edukacji 
w wymiarze odpowiednio po: jednej, jednej oraz dwóch i pół godziny tygodniowo (ustawa z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) 

9  Rozporządzenie 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 dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze 
zm.).  

10  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). 
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pielęgniarkę szkolną tzw. „Ocen stanu zdrowia uczniów oraz warunków nauczania”. 
Oceny te sporządzane były po pierwszym semestrze nauki i wynikały z diagnozowania 
stanu zdrowia uczniów w czasie badań bilansowych i przesiewowych prowadzonych na 
początku roku szkolnego.  

Rozpoznanie stanu zdrowia uczniów było niezbędne, m.in. w procesie dopuszczenia do 
użytku szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego (por. niżej pkt I.5) oraz 
do skutecznego prowadzenia edukacji prozdrowotnej zgodnie z zalecanymi warunkami 
i sposobami realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. Ponadto 
rozpoznanie potrzeb zdrowotnych uczniów jest jednym z wymogów służących 
przygotowaniu, przez dyrektora szkoły, propozycji zajęć w formie do wyboru przez 
uczniów zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczalnych form 
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz § 3 ust. 1 pkt 1 tożsamego 
rozporządzenia z 2011 r.11.  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ZSK nie organizowano odrębnych zajęć 
korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy, nadwagą lub otyłością. Nauczyciele 
wychowania fizycznego posiadali uprawnienia do prowadzania zajęć korekcyjnych na 
podstawie ukończonych studiów wyższych na kierunku Wychowanie fizyczne. Szkoła 
nie dysponowała własną salą do prowadzenia zajęć korekcyjnych wraz z 
wyposażeniem, w związku z tym ćwiczenia takie mogłyby być prowadzone w 
wynajmowanych salach gimnastycznych (Gimnazjum nr 1, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących).  

Na podstawie badań przesiewowych prowadzonych przez pielęgniarkę szkolną 
ustalono, że w okresie objętym kontrolą nastąpił znaczny wzrost liczby uczniów 
Gimnazjum z wadą postawy (skoliozą od 4 do 13) i nadwagą (od 1 do 6).  

W badanym okresie różnego rodzaju dysfunkcje stwierdzono u 41 uczniów, w tym u:  

● 31 uczniów Gimnazjum (odpowiednio w poszczególnych latach szkolnych u 6, 6 i 19 
uczniów, tj. 5,7%, 7,8% i 27,1% ich ogółu). Głównie była to skolioza (u 20 uczniów) 
i nadwaga (u 9 uczniów),. 

● 10 uczniów LO (w poszczególnych latach szkolnych odpowiednio u 4, 3 i 3 uczniów, 
tj. 17,4% 27,3% i 14,3% ich ogółu) – głównie skolioza (6) i nadwaga (2).  

 [Dowód: akta kontroli str. 122] 

Powyższe ustalenia wskazują, iż w Gimnazjum w r/szk. 2011/2012 nastąpił ponad 
trzykrotny wzrost liczby uczniów z dysfunkcjami (z 6 do 19), a mimo to nie wprowadzono 
zajęć gimnastyki korekcyjnej, nie wypełniając tym samym „Zalecanych warunków i 
sposobów realizacji edukacji zdrowotnej”, określonych w podstawie programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r..  

W sprawie niewprowadzenia zajęć korekcyjnych dla uczniów z dysfunkcjami, dyrektor 
ZSK wyjaśniła, że organizując takie zajęcia musiałaby m.in. w tym celu złamać przepisy 
ustawy o ochronie danych osobowych, ze względu na to, iż dane o stanie zdrowia są 
tzw. danymi wrażliwymi. Składająca wyjaśnienie podała ponadto, iż wiedząc o tym, iż 
niektórzy z uczniów szkoły obarczeni są dysfunkcjami ruchowymi, dlatego każdego roku 
na zebraniach z rodzicami proponuje zajęcia z pływania „jako jedną z form poprawy 
potrzeb zdrowotnych uczniów”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 116 pkt 3] 

                                                 
11 Rozporządzenia MEN zawarte w przypisie nr 7.  
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1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania wychowania fizycznego  

W ZSK od r/szk. 2009/2010, na III i IV etapie edukacji dopuszczone były do użytku 
następujące programy nauczania wychowania fizycznego:  

- dla Gimnazjum12:  

● „Program wychowania fizycznego dla gimnazjum” Emilii Jasinowskiej, mający 
dopuszczenie MEN nr DKW – 4014 – 172/00. Program ten realizowali chłopcy 
w latach szkolnych 2008/09 – 2010/11.  

● „Program wychowania fizycznego, klasy 1-3 gimnazjum” Mirosławy Śmiglewskiej, 
mający dopuszczenie MEN nr DKW – 4014 – 290/99. Program ten realizowały 
dziewczęta w latach szkolnych 2008/09 – 2010/11.  

● „Przez sport i rekreację do zdrowia i aktywności” - program autorski wychowania 
fizycznego dla klas I-III gimnazjum, opracowany przez n-la W-F Kamilę Sz., mający 
dopuszczenie dyrektora ZSK (nr A/13/2009-2012 z dn. 26.08.2009 r., nr A/13/2010-
2013 z dn. 30.08.2010 r., nr A/13/2011-2014 z dn. 26.08.2011 r., nr A/13/2012-2015 
z dn. 30.08.2012 r. ).  

- dla Liceum Ogólnokształcącego13:  

● „Od zabawy do sportu i rekreacji” - program wychowania fizycznego dla czterech 
etapów edukacyjnych, przyjęty do realizacji w r/szk. 2009/2010 autorstwa Urszuli 
Kierczak i Tadeusza Glosa (dopuszczenie MEN nr DKW – 4014 – 88/01),  

● „Wiedza – Sprawność – Zdrowie” - program autorski mgr Tomasza Jazienieckiego 
z wychowania fizycznego dla IV etapu edukacji. Opracowany zgodnie z nową 
podstawą programową z 2008 r. Program ten ze zmianami Kamili Sz. posiadał 
dopuszczenie dyrektora ZSK nr A/15/2012-2015 z dn. 30.08.2012 r.   

 [Dowód: akta kontroli str. 123] 

Dopuszczone przez Dyrektora ZSK, autorskie programy nauczania dla Gimnazjum 
i Liceum zawierały treści nauczania dotyczące form zajęć do wyboru przez uczniów (np. 
pływanie) oraz elementy określone w §4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN w sprawie 
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników14, tj.: szczegółowe 
cele kształcenia i wychowania, treści zawarte w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 
możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz 
warunków, w jakich program będzie realizowany, opis założonych osiągnięć ucznia, 
oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.  

 [Dowód: akta kontroli str. 196-225, 226-254] 

                                                 
12  W kontrolowanym okresie dotyczyło to cyklu kształcenia w latach szkolnych: 2008/2009 - 2010/2011, 

a od r/szk 2009/2010 coroczne dopuszczenie dla kolejnej klasy uzyskiwał program „Przez sport 
i rekreację do zdrowia i aktywności”. Ostatnie dopuszczenie na lata szkolne 2012/2013-2014/2015 
(cykle w trakcie realizacji).  

13  W kontrolowanym okresie dotyczyło to cyklu kształcenia w latach szkolnych: 2009/2010-2011/2012 
(zakończony) oraz 2012/2013-2014/2015 (cykl w trakcie realizacji wg programu „Wiedza – Sprawność 
– Zdrowie”).  

14  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r w sprawie dopuszczania do 
użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. nr 89, poz. 730; uchylone z dniem 18.07.2012 r.).   
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ZSK nie dysponował własnymi obiektami sportowymi, urządzeniami i wyposażeniem do 
pełnego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Obiekty i pomieszczenia dla 
przeprowadzenia zajęć w-f (sale gimnastyczne, pływalnia i boisko „ORLIK) w okresie 
objętym kontrolą Zespół wynajmował.   

W budynku szkolnym zorganizowana była siłownia sportowa na 6 stanowisk, dwa 
składane stoły do tenisa stołowego (ustawione na korytarzach), a do prowadzenia 
innych zajęć i ćwiczeń gimnastycznych wykorzystywano korytarz szkolny o wymiarach 
5 x 12 m.  

Odległość do wynajmowanych obiektów wynosiła od 500 m do 900 m, a łączne wydatki 
związane z wynajmem obiektów w okresie objętym kontrolą wyniosły 19,5 tys. zł.  

W umowach o wynajem obiektów sportowych nie zawierano informacji o urządzeniach 
i wyposażeniu z jakich będą korzystali nauczyciele i uczniowie ZSK. Z wyjaśnienia 
udzielonego w czasie oględzin przez nauczyciela w-f wynika, że do dyspozycji było 
pełne wyposażenie wynajmowanych obiektów. Jednocześnie w celu realizacji przyjętego 
programu nauczania, w zajęciach realizowanych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących wykorzystywano własny sprzęt sportowy, w tym: 16 piłek do 
siatkówki (stan dobry), 2 bramki do unihokeja (stan dobry), 10 kijów do unihokeja (stan 
dobry), 20 piłek do unihokeja (stan dobry), 2 piłki halowe do gry w piłkę nożną (stan 
dobry). 

 [Dowód: akta kontroli str. 124-125, 126, 127, 128] 
 

1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania fizycznego  

Kontrola wykazała, że realizując zajęcia w-f w wynajmowanych obiektach, ZSK 
dysponował niezbędnym ich wyposażeniem, umożliwiającym pełną realizację przyjętych 
programów nauczania w Gimnazjum oraz w LO (patrz pkt 1.5.), w tym:  

 bieżnią (start niski i wysoki marszobieg, biegi krótkie i długie), boiskami do piłki 
nożnej, koszykówki i siatkówki oraz pływalnia,  

 urządzeniami siłowni,  

 wyposażeniem sportowym (wykorzystywanym również we własnych 
pomieszczeniach): materacami gimnastycznymi, stołami do tenisa z rakietkami 
i piłeczkami, stepami do aerobiku, matami gimnastycznymi, skrzyniami 
gimnastycznymi, kozłem gimnastycznym, odskocznią gimnastyczna, piłkami do gier 
zespołowych oraz sprzętem do unihokeja.  

 [Dowód: akta kontroli str. 128] 

Analiza realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego w trzyletnim cyklu 
kształcenia Gimnazjum, zakończonym w r/szk. 2011/2012 wykazała m.in., że: 

 wg ramowego planu nauczania zajęcia powinny być zrealizowane w wymiarze co 
najmniej 385 godzin. W badanym okresie zrealizowano 388,5 godziny, spełniając 
tym samym normę określoną w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie 
ramowych planów nauczania z 2002 r. Na realizację ramowego planu nauczania 
składało się 280 godzin w systemie klasowo-lekcyjnym oraz 108,5 godzin do 
wyboru.  

 z 33 wymagań ujętych w podstawie programowej zrealizowano 29 wymagań (88%), 
ujętych w programie autorskim dla klas I-III gimnazjum „Przez sport i rekreację do 
zdrowia i aktywności” Ustaleń powyższych dokonano na podstawie planu 
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wynikowego, gdyż niezgodnie z postanowieniami §1 i §3 rozporządzenia w sprawie 
dokumentowania przebiegu nauczania, zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych 
były hasłowe i nie odzwierciedlały w pełni tematów przeprowadzonych zajęć 
edukacyjnych.  

Niezrealizowane cztery wymagania, to: 

-  jedno wymaganie z obszaru „Trening zdrowotny”, pn. „Wybiera i pokonuje trasę 
crossu” 

-  trzy wymagania podstawy programowej zawarte w bloku tematycznym „Edukacja 
zdrowotna”, w tym: sposób redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim 
w sposób konstruktywny (pkt 5), sposoby dawania i otrzymywania wsparcia 
społecznego (pkt 7), wyjaśnianie zachowań asertywnych wraz z podawaniem 
przykładów (pkt 8).  

 [Dowód: akta kontroli str. 129-130] 

Z grupy dziewięciu zagadnień bloku tematycznego „Edukacja zdrowotna”, nauczyciel w-f 
zrealizował sześć wymagań wyszczególnionych w pozycjach: 1, 2, 3, 4, 6 i 9.  
Ogółem zrealizowano 26 godzin edukacji zdrowotnej w cyklu trzyletnim (odpowiednio: 9, 
9, 8 godzin). Prowadzono je w sali lekcyjnej w formie dyskusji tematycznych, pracy 
w grupach z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik aktywizujących  
(co odnotowywano w dziennikach lekcyjnych) – np. w roku szkolnym 2012/2013  
(do dnia kontroli), w formie prezentacji multimedialnej zrealizowano temat: „Jak sport 
wpływa na organizm człowieka?”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 131] 

W ZSK realizowane były m.in. trzy programy edukacji zdrowotnej: („Trzymaj formę”, 
„Profilaktyka AIDS”, „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”). Programy te 
realizowane były na godzinie wychowawczej i w ramach innych przedmiotów (m.in. 
z: języków obcych, języka polskiego, matematyki, geografii, informatyki).  

 [Dowód: akta kontroli str. 132] 

W sprawie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, w niepełnym wymiarze 
podstawy programowej, nauczyciel w-f (Kamila Sz.) wyjaśniła, że: „Zagadnienia 
związane z edukacją zdrowotną omawiane były jako pełne lekcje lub jako część lekcji 
nierozerwalnie związana z tematem głównym danej lekcji. Np. jako część lekcji do 
wymagania nr 9 („szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, 
nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych …”), 
przeprowadzona została lekcja na siłowni wraz z prezentacją filmu edukacyjnego pt. 
„Sportowcy i używki”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 255] 

W okresie objętym kontrolą, na IV etapie edukacji, nie było ciągłości rocznika przez 
pełne trzy lata (w r/szk. 2009/2010 prowadzono klasę II i III, w r/szk. 2010/2011 klasę III, 
a w r/szk. 2011/2012 klasę I), w związku z powyższym nie istniała możliwość 
przeanalizowania pełnej realizacji podstawy programowej przez 3 kolejne lata dla 
uczniów z jednego rocznika.  

W planach wynikowych programu nauczania wychowania fizycznego w LO „Od zabawy 
do sportu i rekreacji” przyjęto do zrealizowania corocznie (w kl. I-III) po 108 tematów 
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(lekcji), natomiast w r/szk. 2010/2011 w dzienniku lekcyjnym kl. III odnotowano, że 
odbyły się 74 lekcje w-f (68,5%), a w r/szk. 2011/2012 (kl. I) odbyło się 88 lekcji (81,5%).  

W planach tych (dla klasy I-III LO) przyjęto m.in., że corocznie będzie prowadzona 
gimnastyka korekcyjna w wymiarze po 9 godzin. Plany te nie zostały jednak w pełni 
zrealizowane, gdyż w dziennikach lekcyjnych LO odnotowano, że przeprowadzonych 
zostało ogółem 18 godzin z gimnastyki korekcyjnej (odpowiednio: 6, 8 i 4), 
przeprowadzonych w r/szk. 2009/2010 w klasie II, w r/szk. 2010/2011 w klasie III i 
w r/szk. 2011/2012 w klasie I. 

 [Dowód: akta kontroli str. 256-266] 

Na IV etapie edukacji stwierdzono niepełną realizację tzw. międzyprzedmiotowej ścieżki 
edukacyjnej „Edukacja prozdrowotna”, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
w sprawie podstawy programowej z 2002 r. Przygotowanie do realizacji wymagań 
szczegółowych edukacji zdrowotnej rozpoczęto w czasie trwania kontroli i zaplanowano 
realizację 12 godzin zajęć w II semestrze br. Wg wyjaśnień dyrektor ZSK - ścieżka 
międzyprzedmiotowa była ustalana w zespole nauczycieli uczących daną klasę i poza 
zajęciami z wychowania fizycznego realizowana była na zajęciach z biologii, 
wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 131] 

1. Nie zrealizowano 4 spośród 33 wymagań podstawy programowej, w tym 3 wymagań 
szczegółowych z wychowania fizycznego w zakresie bloku tematycznego „Edukacja 
zdrowotna”, co uniemożliwiało pełne osiągnięcie celów kształcenia z przedmiotu na 
tym etapie edukacji.  

2. Zapisy tematów w dziennikach lekcyjnych były hasłowe i nie odzwierciedlały w pełni 
zakresu przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.  

3. Realizowane w Gimnazjum zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzono nie w 
pełni zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawartymi w publikacji 
„Podstawa programowa z komentarzami”15, gdzie optymalny czas na realizację 
powyższego bloku dla gimnazjum  określono w wymiarze co najmniej 30 godzin, przy 
wymogu prowadzenia zajęć w grupach koedukacyjnych w salach lekcyjnych, a nie w 
sali gimnastycznej lub w terenie. Niezgodne z ww. zaleceniami było rozłożenie zajęć 
na czas dłuższy, niż jeden semestr, z długimi odstępami pomiędzy kolejnymi 
zajęciami. 

4. Nie realizowano zajęć w ramach gimnastyki korekcyjnej na III etapie edukacji, 
natomiast na IV etapie edukacji, pomimo że w planach wynikowych edukacji przyjęto 
zrealizowanie 27 godzin (po 9 rocznie), zrealizowano tylko 18 godzin.  

5. Na IV etapie edukacji nie realizowano w pełni międzyprzedmiotowej ścieżki 
edukacyjnej „Edukacja prozdrowotna”.  

 

Opisane wyżej nieprawidłowości wskazują m.in., iż niezorganizowanie zajęć gimnastyki 
korekcyjnej dla uczniów Gimnazjum, u których zdiagnozowano wady postawy, nadwagę 
lub otyłość, jak również niepełna realizacja tych zajęć w LO, stanowi o nie stworzeniu 
uczniom warunków do rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne, co było wymogiem określonym w art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie 
                                                 
15  Tom 8. Wychowanie fizyczne dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (MEN 

2009 r., str. 62-63).  
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oświaty. Za powyższe nieprawidłowości odpowiada dyrektor ZSK, sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad pracą nauczycieli, m.in. w zakresie realizacji podstawy programowej 
oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy, stosownie do art. 6 ustawy Karta 
Nauczyciela16, obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym funkcją dydaktyczną.  

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości polegających głównie 
na niepełnej realizacji podstawy programowej z zakresu edukacji zdrowotnej, ocenia 
pozytywnie działalność ZSK w badanym zakresie.   

 

1. 2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego 

2. 2.1. Zgodność wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów z wychowania 
fizycznego z obowiązującymi przepisami prawa 

W ZSK, w okresie objętym kontrolą, obowiązywał w Gimnazjum Wewnątrzszkolny 
system oceniania („WSO”), zawarty w treści art. 51 statutu (uchwalonego przez Radę 
Pedagogiczną w dniu 26 października 2011 r.). W Liceum obowiązywał natomiast 
Wewnątrzszkolny system oceniania („WSO”), zatwierdzony na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w dniu 10 września 2007 r., co 
było zgodne z § 3 ust. 4 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów17, stanowiącego iż szczegółowe warunki i sposób 
oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.  

 [Dowód: akta kontroli str. 4-26, 267-279] 

Analiza obu WSO wykazała m.in., że:  

 określono uzasadnienie wystawionej oceny, przy czym w WSO LO podano, że 
„na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustnie 
uzasadnia ustaloną ocenę”, natomiast w WSO Gimnazjum nie określono 
sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, o czym stanowi § 5 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania,  

 WSO dla Liceum zawierał w §11 kryteria oceniania, podczas gdy faktycznie były 
to wymagania edukacyjne sformułowane na poszczególne stopnie szkolne,  

 WSO dla Gimnazjum nie zawierał kryteriów oceniania do przyjętej 
sześciostopniowej skali ocen (art. 51 ust. 13 statutu), jak również nie określał 
wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, podając w art. 51 
ust. 11 statutu, że wymagania edukacyjne ustala nauczyciel, który zobowiązany 
jest do sformułowania jednoznacznych kryteriów określających oceny 
z konkretnego przedmiotu, które obejmują poziom i zakres wiedzy, stopień 
rozwoju umiejętności i stosunek ucznia do zadań edukacyjnych,  

 WSO dla Gimnazjum zawierał zapisy o konieczności uwzględnienia wysiłku 
ucznia w realizacji wymagań przedmiotowych, tj. z wychowania fizycznego, 
zajęć technicznych, artystycznych, muzyki i plastyki (np. art. 51 ust. 8 statutu 
Gimnazjum).  

                                                 
16  Patrz przypis nr 8 
17  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.).  
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Uczniowi można podwyższyć ocenę z różnych powodów, jeśli uczeń nie może 
realizować zadań wynikających z programu nauczania pod warunkiem, że: sumiennie 
i aktywnie uczestniczy na zajęciach wychowania fizycznego, w miarę swoich możliwości 
podnosi swoją sprawność fizyczną – wykazuje stałe postępy w usprawnianiu. 
Dodatkowo uczeń na lekcji może otrzymać plusy za: podejmowanie maksymalnego 
wysiłku dostosowanego do własnych możliwości; oraz aktywny udział indywidualny 
i zespołowy w planowaniu i organizacji zajęć; współuczestnictwo w organizacji zajęć –
 samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji; pomoc uczniom mniej uzdolnionym 
ruchowo.  

 [Dowód: akta kontroli str. 17-24, 133-134, 267-279] 

Na podstawie treści programów nauczania oraz wewnątrzszkolnych systemów 
oceniania (dalej „WSO”), nauczyciele w-f opracowali wymagania edukacyjne ujęte 
w tzw. przedmiotowych systemach oceniania („PSO”).  

W okresie objętym kontrolą, nauczyciel w-f (Kamila Sz.), przedłożyła do zatwierdzenia 
przez zastępcę dyrektora ZSK – Barbarę Andrzejczyk, dwa PSO (o nazwie: 
„Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania w ZSK w Piszu 
z wychowania fizycznego”), tj.: 

 PSO, opracowany w 2010 r. (do obowiązujących w ZSK programów nauczania), 
który jako zgodny z WSO zatwierdzony został w dniu 20.08.2010 r., 

 PSO, opracowany w 2012 r. (do programów nauczania obowiązujących od r/szk 
2012/2013), który jako zgodny z WSO zatwierdzony został w dniu 17.09.2012 r. 

 

Na podstawie analizy treści PSO, zatwierdzonego w sierpniu 2010 r., ustalono że: 

nie zawierał on informacji o podstawie jego opracowania, objętego poziomu edukacji 
oraz obowiązującego WSO, względem którego sprawdzano jego zgodność. Analiza 
omawianego PSO wykazała ponadto, że:  

 Zawierał on kryteria ilościowe i jakościowe przy ocenianiu ucznia z wychowania 
fizycznego, określając, że ocenianiu podlega 7 obszarów aktywności ucznia 
(m.in.: stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, aktywność 
na lekcji, praca w zespołach, wkład pracy ucznia, frekwencja), a narzędziami 
pomiaru będą sprawdziany umiejętności i testy sprawności fizycznej. 

 Nie podano w nim częstotliwości stosowania załączonych testów, które 
stanowiły zbiór nie zweryfikowanych do potrzeb ZSK dokumentów, gdyż np.: - 
Testy Chromińskiego obejmowały również uczniów szkół podstawowych, - 
Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory obejmował uczniów w wieku od 6 do 25 
lat, - Test Coopera w pływaniu obejmował osoby w wieku od 13 lat do lat 50+.  

 W pozycji pn. „Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny” dokonano 
jedynie ogólnych zapisów o spełnianiu „wymagań” - m.in. uczeń: dla uzyskania 
oceny ogólnej „celujący” – musi m.in. spełnić wszystkie wymagania cząstkowe, 
na ocenę co najmniej „bardzo dobry”; na ocenę ogólną „bardzo dobry” – spełnia 
wszystkie wymagania cząstkowe na ocenę co najmniej „dobry” itd. W ogóle nie 
sformułowano wymagań edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacji, 
o czym stanowiła nazwa tego punktu (§ 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie oceniania).  
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 Nie określono sposobu uwzględniania wysiłku ucznia podlegającego ocenianiu, 
o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania przy ustalaniu ocen 
klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. W konsekwencji, w ogólnych 
kryteriach ocen w PSO (Wymagania edukacyjne) w ogóle nie odniesiono się do 
kwestii wysiłku premiując na wyższe oceny sprawność fizyczną uczniów, udział 
w zawodach i nadobowiązkowych zajęciach pozaszkolnych.  

 Ocenianiu podlegała m.in. systematyczność uczestnictwa w zajęciach (od 
oceny niedostatecznej za opuszczenie 5 i więcej lekcji nieusprawiedliwionych 
do oceny celującej za uczestnictwo we wszystkich zajęciach), gdy jednocześnie 
frekwencja na zajęciach brana była do wystawiania oceny z zachowania, i tak 
np.:  

 wg WSO dla Gimnazjum (art. 51 pkt 61 statutu), uczeń mógł uzyskać 
ocenę wzorową z zachowania, gdy miał „wzorową frekwencję na zajęciach 
oraz codziennej modlitwie”,  

 wg WSO dla Liceum, uczeń mógł uzyskać ocenę wzorową z zachowania, 
gdy miał „wzorową frekwencję na zajęciach oraz codziennej modlitwie” 
(§ 14 pkt 2 ppkt b). 

Powyższy sposób uwzględniania frekwencji przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych 
z wychowania fizycznego, jak również uwzględniania frekwencji przy wystawianiu oceny 
z zachowania oznaczał, że uczeń był dwukrotnie oceniany (klasyfikowany) za te same 
elementy. Stanowiło to o naruszeniu postanowień § 11 ust. 1 i 6 oraz § 15 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania.  

 W pozycji pn.: „Kryteria oceny semestralnej i rocznej” nie podano sposobu 
ustalenia ocen klasyfikacyjnych, o czym stanowi § 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ww. 
rozporządzenia w sprawie oceniania. W PSO podano jedynie, że ocena z w-f. 
na koniec semestru i na koniec roku jest wypadkową uzyskanych ocen. Nie było 
to zgodne z WSO Gimnazjum, gdzie w art. 51 pkt 16 statutu postanowiono, że 
„Oceny okresowe i roczne nie powinny być średnią arytmetyczną ocen 
cząstkowych”.  

 [Dowód: akta kontroli str. 280-295] 

W badanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. WSO dla Gimnazjum nie określał sposobu uzasadniania ustalonej przez 
nauczyciela oceny, o czym stanowi § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków 
i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

2. WSO (dla Gimnazjum i LO) zawierały zapisy o obniżeniu wymagań edukacyjnych 
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 
lub deficyty rozwojowe na podstawie stosownych orzeczeń, brak było natomiast 
zapisów o obowiązku indywidualizowania pracy z uczniem na obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o czym stanowił § 6 ust. 
1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów.  

3. PSO nie zawierał sformułowanych wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizowanego programu nauczania, w tym wymagań podstawy programowej 
właściwej dla danego etapu edukacji, tym samym nie wypełniały one postanowień 
§2 ust. 2 i §3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie oceniania.   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4. W PSO określono wprawdzie obszary podlegające ocenianiu związane z wysiłkiem 
wkładanym przez ucznia, nie określono natomiast sposobu uwzględniania tego 
wysiłku, o czym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania.  

5. W PSO przyjęto, iż obszarem ocenianym przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych 
z wychowania fizycznego jest m.in. frekwencja uczniów na zajęciach w-f, co przy 
uwzględnianiu frekwencji również (i to przede wszystkim) przy wystawianiu oceny 
z zachowania oznaczało, że uczeń był dwukrotnie oceniany (klasyfikowany) za te 
same elementy. Stanowiło to o naruszeniu postanowień § 11 ust. 1 i 6 oraz § 15 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania.   

2.2. Stosowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego przyjętych zasad oceniania  

W okresie objętym kontrolą w ZSK, na III i IV etapie edukacji, rozpoznawano na 
początku roku szkolnego stan zdrowia uczniów, dokonując stosownych adnotacji w 
dziennikach lekcyjnych w dziale 7 – „Inne informacje o uczniu”. Informacje te stanowiły 
podstawę do obniżenia poziomu wymagań edukacyjnych względem ucznia, m.in. ze 
względu na nadwagę.  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 było w Gimnazjum 9 uczniów z nadwagą. Na 
podstawie ocen wystawionych trzem uczniom Gimnazjum ustalono (po jednym uczniu 
z każdego roku szkolnego o wpisanej w dzienniku lekcyjnym dysfunkcji), że przy 
wystawianiu ocen nauczyciel w-f brał pod uwagę zarówno wiadomości, jak 
i zróżnicowany wysiłek uczniów włożony w celu spełniania wymagań przedmiotowych. 
Uczniowie ci mieli wystawiane oceny w poszczególnych obszarów tematycznych, które 
nie odbiegały od przeciętnej dla innych uczniów oddziału.  

Nauczyciele w-f w Gimnazjum nie określili efektów realizacji podstawy programowej.  

 [Dowód: akta kontroli str. 133-134] 

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

3. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego i we 
współzawodnictwie sportowym 

3.1. Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego  

Frekwencja uczniów ZSK na zajęciach wychowania fizycznego w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012 wyniosła:  

 w Gimnazjum odpowiednio: 90,0%, 82,7% i 86,1%, a ogólna frekwencja na 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wyniosła: 92,3%, 90,9% i 93,2%, 

 w Liceum odpowiednio: 89,4%, 83,5% i 93,1%, ogólna frekwencja na 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wyniosła natomiast: 89,4%, 90,0% 
i 93,1%. 

W badanym okresie, decyzją dyrektora ZSK (na podstawie § 8 rozporządzenia 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów), 
z czynnego udziału w lekcjach wychowania fizycznego zwolnionych zostało 15 uczniów 
w tym odpowiednio:  

 w Gimnazjum: 6, 3 i 3 uczniów. W stosunku do ogółu uczniów Gimnazjum 
stanowiło to: 5,7%, 3,9% i 4,3%,  
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 w Liceum: 2, 1 i 0 uczniów. W stosunku do ogółu uczniów Liceum stanowiło to: 
8,7%, 9,1% i 0,0%.  

 [Dowód: akta kontroli str. 135, 136, 137-138] 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie tygodniowego udziału (frekwencji) uczniów 
ZSK w zajęciach wychowania fizycznego18 wykazało, że w poszczególnych szkołach 
udział w zajęciach przedstawiał się następująco:  

 w Gimnazjum uczniowie obecni na zajęciach stanowili 82,8%, obecni ale 
niećwiczący stanowili natomiast 14,9%. W stosunku do ogółu uczniów (zapisanych 
do szkoły) ćwiczący uczniowie stanowili 70,4%.  

 w Liceum obecni na zajęciach stanowili 89,4%, a obecni ale niećwiczący stanowili 
5,1%. W stosunku do liczby uczniów ogółem (zapisanych do szkoły) uczniowie 
ćwiczący stanowili 84,8%.  

 [Dowód: akta kontroli str. 139, 140-142] 

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

W okresie objętym kontrolą dyrektor ZSK wydał 15 decyzji w sprawie zwolnienia 
uczniów z zajęć wychowania fizycznego, których podstawą był § 8 rozporządzenia 
w sprawie oceniania.  

Analiza przebiegu procedury związanej z wydaniem omawianych decyzji oraz sposób 
realizacji tych decyzji wykazała m.in., że we wszystkich wypadkach przestrzegano 
postanowień art. 8 rozporządzenia o ocenianiu, a uczniowie zwolnieni przez dyrektora 
z udziału w ćwiczeniach byli obecni na zajęciach wychowania fizycznego.  

 [Dowód: akta kontroli str. 136] 

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

W okresie objętym kontrolą w Zespole zorganizowano siedem rodzajów zawodów 
międzyklasowych (w poszczególnych latach szkolnych odpowiednio: 2, 3, 2), 
określanych mianem rozgrywek lub turniejów, w których uczestniczyło łącznie 417 
uczniów. Corocznie organizowano turniej piłki nożnej, dwukrotnie rozgrywki w tenisa 
stołowego, po jeden raz zorganizowano rozgrywki w unihokeja oraz rozgrywki sportowe 
wybranych dziedzin związanych z lekkoatletyką.  

Uczniowie ZSK uczestniczyli w 12 różnych zawodach sportowych o zasięgu miejskim, 
powiatowym i ogólnokrajowym (odpowiednio w: 4, 4, 4), w których wzięły udział 104 
osoby. Miedzy innymi corocznie uczestniczono w różnych turniejach piłki nożnej, a także 
w turniejach piłki siatkowej, tenisa stołowego, unihokeja i szachach. Największe sukcesy 
uczniów ZSK (wg Dyrektor ZSK), to: 

 w r/szk. 2009/2010 r. - pierwsze miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Drużyn 
Szkolnych w szachach oraz drugie miejsce w Mistrzostwach Rejonu w unihokeju,  

 w 2010/2011 r. - trzecie miejsce w Mistrzostwach Gminy Pisz w Piłce Siatkowej, 
w XII edycji Turnieju Piłkarskiego „Coca Cola Cup”, Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Piszu, 

                                                 
18 Przeprowadzonych przez trzech nauczycieli dla 124 uczniów w 27 grupach zajęciowych, w łącznym 

wymiarze 414 osobogodzin) w wybranym tygodniu zajęć (od 22 do 26 października 2012 r.). 
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 w 2011/2012 r. - trzecie miejsce w I etapie eliminacji XII edycji Turnieju Piłkarskiego 
pod Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.  

ZSK nie współpracował (m.in. w zakresie rekrutacji uczniów uzdolnionych sportowo) 
z żadnym z klubów i stowarzyszeń sportowych.  

 [Dowód: akta kontroli str. 143] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZSK w zakresie uczestnictwa 
uczniów w zajęciach wychowania fizycznego i współzawodnictwa sportowego. 

4. Warunki bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach, dyrektor ZSK powoływał komisje, które corocznie przed rozpoczęciem nauki 
dokonywały kontroli „obiektów, terenów przyległych oraz pomieszczeń pracy w zakresie 
BHP” (protokoły kontroli z dn. 24.08.2009 r., 26.08.2010 r., 29.08.2011 r., 24.08.2012 r.). 
Z treści ww. protokołów kontroli wynika, że nie odnoszono się do stanu technicznego 
wynajmowanych na potrzeby zajęć w-f obiektów (ZSK, poza pomieszczeniem siłowni, 
nie posiadał własnych obiektów i urządzeń sportowych - p. pkt. 1.5, str. 7 niniejszego 
wystąpienia).  

Nauczyciele wychowania fizycznego, na początku każdego roku szkolnego - zgodnie 
z § 31 ust. 6-7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, 
zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego.  

 [Dowód: akta kontroli str. 144-152, 153-156] 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

W ZSK nie funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
zapewniono natomiast pomoc medyczną poprzez współpracę z NZOZ w Piszu (por. pkt 
1.4 wystąpienia)..  

W treści statutów Gimnazjum i LO określono, że do zadań szkoły w szczególności 
należy „Zapewnianie uczniom w granicach swoich możliwości opieki zdrowotnej” .  

Zgodnie z § 21 rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, 
nauczyciele wychowania fizycznego zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy medycznej.  

Na potrzeby udzielania pomocy w nagłych przypadkach, apteczka pierwszej pomocy 
znajdowała się w pokoju nauczycielskim. 

 [Dowód: akta kontroli str. 121, 157] 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Na podstawie analizy wpisów do „Rejestru wypadków”, prowadzonego łącznie dla 
uczniów i pracowników ZSK (pierwszy wpis o wypadku z dnia 05.10.2006 r.) ustalono, 
że na zajęciach wychowania fizycznego w latach szkolnych 2006/2007 - 2011/2012 
doszło do 8 wypadków (odpowiednio: 0, 2, 2, 1, 2, 1), z których 2 zostały 
zakwalifikowane jako wynik „nieumyślnego uderzenia”, a 6 jako wynik „nieuwagi”. 
Rejestr ten (druk), posiadał wybór kolumn o treści zgodnej z wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  
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W okresie przed 2012 r. rejestr ten wypełniany był niestarannie, gdyż m.in.:  

 trzy wypadki (28.09.2007 r., 04.04.2008 r., 06.10.2008 r.) spisane były na kartkach 
w kratkę wklejonych do rejestru wypadków. Na kartkach tych zawarte były dane 
podzielone na 4 grupy zagadnień, tj.: dane dotyczące osoby uczestniczącej 
w wypadku, data wypadku, dane świadków wypadku (wpisywano także dane 
o miejscu i przebiegu zdarzenia) oraz uwagi (wpisywano rodzaj urazu i okoliczności 
jego powstania),  

 w kolumnie 3 („Data i rodzaj wypadku”) w 3 przypadkach nie wpisano rodzaju 
wypadku (wypadki z dni: 22.01.2009 r., 24.09.2010 r., 16.05.2011 r.), natomiast 
w kolumnie 4 („Rodzaj urazu i jego opis”) w 2 przypadkach wpisano dane o miejscu 
zdarzenia (wypadki z dn. 24.09.2010 r., 16.05.2011 r.),  

 w kolumnie 8 („Środki zapobiegawcze, wydane zarządzenia”) w 5 przypadkach nie 
było żadnych wpisów (wypadki z dn. 22.01.2009 r., 07.06.2010 r., 24.09.2010 r., 
16.05.2011 r., 22.06.2012 r.).  

Z adnotacji dokonanych w rejestrze wypadków wynikało, że powiadamiany był 
rodzic/opiekun dziecka, który odbierał je ze szkoły. Do wypadków tych nie powoływano 
zespołów powypadkowych, jak również nie sporządzano protokołów powypadkowych.  

 [Dowód: akta kontroli str. 158-159, 160] 

W następstwie wypadków, które miały miejsce na lekcjach wychowania fizycznego 
w okresie objętym kontrolą, nie wdrożono procedury określonej przepisami 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, tj. nie powiadamiano 
pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, 
organu prowadzącego szkołę lub placówkę, rady rodziców (§ 41 ust. 1 rozporządzenia 
MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach). Dyrektor ZSK nie powołał 
członków zespołu powypadkowego z pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz społecznym inspektorem pracy (§ 43 ww. rozporządzenia). W związku 
z powyższym nie sporządzono protokołów powypadkowych. 

Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi dyrektor ZSK, który 
stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty, wykonuje zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę.  

W bazie danych SIO ZSK (wg stanu na dzień kontroli) nie wyszczególniono żadnego 
z ww. wypadków mających miejsce podczas zajęć w-f.  

Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi dyrektor ZSK, który 
stosownie do art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy o SIO19 odpowiada za wykonanie obowiązków 
podmiotów prowadzących bazy danych SIO, polegających m.in. na sprawdzeniu 
kompletności oraz poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych 
gromadzonych w bazach danych.  

Dyrektor ZSK wyjaśniła, że wypadki uczniów na zajęciach wychowania fizycznego nie 
spowodowały istotnych obrażeń lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Były one wynikiem 
nieumyślnego działania lub chwilowego braku rozwagi i za każdym razem miały one 
miejsce w obecności nauczyciela w-f. Uczniowie (po ewentualnie krótkich zwolnieniach 
lekarskich) dalej ćwiczyli i ćwiczą na zajęciach w-f. Był to powód, dla którego dane 
o wypadkach nie były zamieszczane w SIO.  

                                                 
19 Patrz przypis nr 4. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.222882:part=§41u1&full=1
http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.222882:part=§43&full=1
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 [Dowód: akta kontroli str. 161] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność ZSK w zbadanym zakresie. 

 

5. Kwalifikacje i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego 

5.1. Stan zatrudnienia w szkole i kwalifikacje nauczycieli wychowania fizycznego  

W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30 października 2012 r.) w ZSK zatrudnionych 
było trzech nauczycieli wychowania fizycznego (dwóch nauczycieli dyplomowanych 
i jeden nauczyciel mianowany). Nauczyciele ci posiadali kwalifikacje do nauczania 
wychowania fizycznego, legitymując się ukończeniem studiów wyższych 
i przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z § 3 i 4 rozporządzenia MEN z dnia 
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli20.  

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali także dodatkowe kwalifikacje, w tym: 
dwie osoby uprawnienia instruktora piłki siatkowej oraz jedna osoba uprawnienia 
instruktora rekreacji ruchowej i trenera pływania. 

 [Dowód: akta kontroli str. 162] 

5.2.  Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego (w zakresie wychowania fizycznego) 

Spośród trzech zatrudnionych w ZSK nauczycieli w-f, jeden uczestniczył łącznie 
w dziesięciu formach doskonalenia zawodowego (152 godziny), z których dwie formy 
były związane z wychowaniem fizycznym i dotyczyły wdrażania podstawy programowej 
z 2008 r. („Ocenianie w wychowaniu fizycznym w świetle nowej podstawy programowej” 
– 8 godzin, „Zajęcia ruchowe w formie fakultetów - taniec” – 20 godzin).  

Pozostali dwaj nauczyciele (zatrudnieni na część etatu, nie przedłożyli dokumentacji 
świadczącej o udziale w formach doskonalenia zawodowego.  

 [Dowód: akta kontroli str. tab. 163] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZSK w zbadanym zakresie.  

 

6. Nadzór pedagogiczny w zakresie wychowania fizycznego 

6.1. Nadzór pedagogiczny dyrektora ZSK w zakresie wychowania fizycznego 

W latach szkolnych objętych kontrolą, dyrektor ZSK planował i prowadził 
obserwacje/hospitacje zajęć z wychowania fizycznego w Gimnazjum, natomiast nie 
planował i nie prowadził takich obserwacji na zajęciach w-f dla uczniów Liceum. 
W okresie tym zaplanowano łącznie sześć wizytacji/hospitacji zajęć w-f, z których 
zrealizowano pięć (jednej nie wykonano z powodu choroby nauczyciela). 

Na podstawie zapisów w czterech arkuszach/kartach hospitacji ustalono, że 
problematyka (cel) wizytacji wpisany był w 3 kartach, w tym obserwacja/hospitacja: 

                                                 
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm.).  
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„doradczo-doskonaląca” (dn. 11.02.2010 r.), „diagnozująca skoncentrowana na 
obserwacji uczniów” (dn. 22.03.2012 r.), „kontrolno-oceniająca” (dn. 29.03.2012 r.). 
Każda z wizytacji zawierała wnioski/zalecenia (łącznie cztery), o następującej treści: 
1) „uczniowie powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu i ewaluacji zajęć”, 2) „należy 
zwracać uwagę na higienę i odpowiedni strój sportowy”, 3) „należy przypomnieć 
o prawidłowych nawykach (nieliczni mieli wodę w butelce)”, 4) „należy zachęcać 
uczniów do przeprowadzania rozgrzewki, wdrażać do sędziowania oraz dokonać 
przeglądu sprzętu sportowego”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 164, 165-182] 

Nadzór pedagogiczny nad prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego w ZSK 
(sprawowany przez dyrektora na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie 
oświaty w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy), nie dotyczył 
realizacji podstaw programowych i przestrzegania zasad oceniania. W ramach nadzoru 
pedagogicznego nie ustalono (stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy), efektów 
wdrażania podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. na zakończenie 
cyklu kształcenia w Gimnazjum, poprzez wykorzystanie w tym celu odniesień do 
wymagań szczegółowych, określonych w tej podstawie, jako wskaźników rozwoju 
osobowego uczniów. 

W statutach Gimnazjum i Liceum nie określono zasad sprawowania nadzoru 
pedagogicznego. Dyrektor ZSK, składając wyjaśnienie w tej sprawie podała, iż w jej 
ocenie treść statutów „odpowiada wymogom określonym w ustawie o systemie oświaty 
[oraz stosownych ze względu na okres obowiązywania] rozporządzeń MEN w sprawie 
sprawowania nadzoru pedagogicznego (…)”, a zapisy dotyczące zasad sprawowania 
nadzoru pedagogicznego uwzględniane były w corocznych planach nadzoru 
pedagogicznego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 183] 

6.2. Nadzór zewnętrzny nad działalnością ZS w zakresie wychowania fizycznego 

W okresie objętym kontrolą, w ZSK została przeprowadzona (w dniu 22.02.2012 r.) 
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty jedna kontrola  obejmująca: „Zgodność 
organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w pionie zajęć klasowo-
lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach”. 
W protokole kontroli podano, że kontrolę przeprowadzono w Gimnazjum 
ZSK i nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji zajęć z wychowania 
fizycznego, realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych. 

 [Dowód: akta kontroli str. 184-185, 186-187] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w zbadanym zakresie. 
 
 

Wyniki badania kwestionariuszowego uczniów21 

Ponad połowa badanych uczniów – 10 (62,5 %) podało, że lubi zajęcia wychowania 
fizycznego. Również ponad połowa uczniów - 10 (62,5 %) podało, że systematycznie 
poza szkołą uprawia dyscypliny sportowe lub ćwiczy rekreacyjnie, natomiast 
sporadycznie ćwiczy 3 uczniów (18,8 %).  

                                                 
21  W badaniu wzięło udział łącznie 16 uczniów kl. III Gimnazjum (w LO nie było III klasy).  
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Uczniowie stwierdzili, że podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane były takie 
aktywności jak: gry zespołowe (16 wskazań, tj. 100 % ogółu odpowiedzi), ćwiczenia 
gimnastyczne (10 wskazań – 62,5 %), a także ćwiczenia na siłowni i tenis stołowy  
(po 6 wskazań – po 37,5 %). 

Ponad dwie trzecie uczniów (11, tj. 68,8 %) uważa, że zapoznano ich z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, natomiast 
pięcioro uczniów (31,2 %) było odmiennego zdania. Spośród osób, które uznały, że 
zapoznano je z powyższymi zasadami, wszystkie podały, że stosowały je na zajęciach.  

Trzy czwarte uczniów (12, tj. 75,0 %) podało, że dostosowywano stopień trudności 
i intensywność ćwiczeń do ich aktualnej sprawności fizycznej i możliwości fizycznych.  

Przypadki unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego były spowodowane 
w opinii uczniów: nieciekawie prowadzonymi zajęciami, jak również przyczynami 
zdrowotnymi (po 6 wskazań spośród ogółem 15 odpowiedzi).  

W opinii dwóch uczniów (12,5 %) ocenianie ich osiągnięć z wychowania fizycznego było 
niesprawiedliwe - pozostali uczniowie (14) byli przeciwnego zdania. Zdaniem 12 
uczniów (75,0 %) udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego przyczynił się do 
zwiększenia ich sprawności fizycznej.  

 [Dowód: akta kontroli str. 188-189, 190-191] 

Wyniki badania kwestionariuszowego rodziców22 

Większość rodziców – 12 (80,0%) podała, że ich syn/córka chętnie uczestniczy 
w zajęcia wychowania fizycznego, jak również, że jest systematycznie informowana 
o postępach (osiągnięciach i trudnościach) dziecka z wychowania fizycznego.  

Przypadki unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego uzasadniło 5 (33,3%) 
rodziców, którzy określili z nazwy 10 powodów (udzielając 12 odpowiedzi). Odpowiedzi 
te w 7 przypadkach (58,3%) można zakwalifikować jako stan związany z chorobą (ból 
kolan, problem z kręgosłupem, niedyspozycja, wysypka), w 3 przypadkach (25,0%) 
wskazano na brak motywacji i lenistwo, a w 2 przypadkach (16,7%) na obawę przed 
presją środowiska (wstyd, i niemożność wykonania poleceń).  

Większość rodziców – 13 (86,7%) podała, że szkoła zapewnia warunki bezpieczeństwa 
na zajęciach wychowania fizycznego, a także iż udział syna/córki w obowiązkowych 
zajęciach wychowania fizycznego przyczynił się do zwiększenia sprawności fizycznej 
dziecka.  

Ponad połowa rodziców (9, tj. 60,0%) podała, że zna wymagania edukacyjne 
z wychowania fizycznego stanowiące podstawę oceniania osiągnięć dziecka.   

Wśród dopowiadających na ankietę było 9 rodziców (60,0%), którzy podali, że ich dzieci 
posiadały stwierdzone wady postawy lub nadwagi. Sześcioro z nich (tj. 2/3 
odpowiadających) podało, że udział dziecka w obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego nie przyczynił się do korekty wady postawy i przeciwdziałaniu 
nadwadze/otyłości - pozostali trzej podali, że „raczej tak”.  

Prawie 3/4 rodziców (11, tj. 73,3%) podało, że nie uczestniczy w planowaniu, realizacji 
i ocenianiu zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej w szkole.  

 [Dowód: akta kontroli str. 192, 193] 

                                                 
22  W badaniu wzięło udział 15 rodziców uczniów kl. III Gimnazjum. 
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Wyniki badania kwestionariuszowego nauczycieli wychowania fizycznego23 

Pracujący w ZSK nauczyciele wychowania fizycznego (3) odpowiedzieli, że obiekty 
i wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy zapewniają pełną realizację programu 
nauczania wychowania fizycznego. Jednocześnie dwaj nauczyciele wskazali, że 
utrudnieniem w realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. jest 
„brak odpowiedniej bazy do ćwiczeń, brak przy szkole sali gimnastycznej oraz brak 
w szkole wyposażenia do prowadzenia zajęć z rekreacji ruchowej”.  

Dwóch nauczycieli (66,7%) podało, że zapewniono im systematyczną pomoc 
nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie realizacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r., natomiast trzeci, że nie.  

Wszyscy nauczyciele (3) uznali, że są przygotowani do:  

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

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

 pełnienia roli koordynatora edukacji zdrowotnej w szkole, w tym planowania, 
realizacji i ewaluacji zajęć,  

 realizacji wymagań szczegółowych bloku Edukacja zdrowotna podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.  

Ankietowani nauczyciele podali, że „aby ranga wychowania fizycznego w szkole wzrosła 
należałoby”: - uświadomić rodzicom i uczniom rolę wychowania fizycznego w rozwoju 
i życiu człowieka, - posiadać własną salę gimnastyczną, - zajęcia na korytarzu 
realizować w mniejszych grupach.  

Powyższe odpowiedzi nauczycieli o zakresie ich przygotowania do realizacji podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w zakresie „Edukacji zdrowotnej” nie 
znalazły potwierdzenia (p. pkt 1.6. protokołu). 

 [Dowód: akta kontroli str. 194, 195] 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli24, wnosi o: 

1. Przestrzeganie wymogu prowadzenia w Liceum zajęć klasowo-lekcyjnych 
wychowania fizycznego oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.  

2. Pełne wdrożenie podstawy programowej wychowania fizycznego z 2012 r.  

3. Realizację edukacji prozdrowotnej wg obowiązujących wymogów.  

4. Dostosowanie przedmiotowego systemu oceniania (PSO) do obowiązujących 
uregulowań prawnych. 

5. Określenie procedur postępowania w sytuacji zaistnienia wypadków uczniów 
w trakcie zajęć w-f oraz zamieszczanie w bazie SIO danych na ten temat, zgodnie ze 
stanem faktycznym.  

                                                 
23  W badaniu wzięło udział 3 nauczycieli wychowania fizycznego ZSK  
24  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.). 
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6. Określenie i wdrożenie wewnątrzszkolnych zasad nadzoru pedagogicznego. 

7. Rozważenie wprowadzenia zajęć korekcyjnych dla uczniów z dysfunkcjami 
ruchowymi 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Olsztynie.   

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Olsztyn, ….. stycznia 2013 r. 

 
Kontroler  

Stanisław Bubiński 

główny specjalista k.p.  
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