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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 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

Kontroler Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82293 z dnia 3 października 2012 r.                            
                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 1-2)                                                                                          

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Olecku (dalej „Zespół 
Szkół”, „ZS” lub „Szkoła”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Waldemar Snarski Dyrektor Zespołu Szkół (dalej „Dyrektor”), powołany na to 
stanowisko z dniem 5 stycznia 2010 r.                            
                                                                                         (dowód: akta kontroli str. 3-4)                                                                                        

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność ZS w zakresie organizacji 
i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-
2012/2013 (do dnia zakończenia kontroli, tj. 14 listopada 2012 r.). 
 
Ocenę negatywną uzasadnia zakres i waga stwierdzonych nieprawidłowości, przede 
wszystkim polegających na:  
1) dopuszczeniu do użytku szkolnego na III etapie edukacji dla Społecznego 
Gimnazjum STO (Gimnazjum) programu nauczania wychowania fizycznego (w-f), 
nieuwzględniającego w pełni podstawy programowej kształcenia w zakresie 
wychowania fizycznego dla gimnazjów określonej w załączniku nr 4 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół1 (rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
z 2008 r.); 
2) niepełnym wdrożeniu podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
we wszystkich klasach Gimnazjum, które rozpoczęły cykl kształcenia w latach 
szkolnych 2009/2010-2012/2013, co w konsekwencji uniemożliwiało osiągnięcie 
celów kształcenia z przedmiotu na tym etapie edukacji; 
3) nierealizowaniu programów nauczania w-f przyjętych dla Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego STO (LO) w latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 oraz 
nieujęcie dla LO żadnego programu w-f w szkolnym zestawie programów nauczania 
i podręczników na rok szkolny 2012/2013; 
4) niezrealizowaniu w Liceum międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej Edukacja 
prozdrowotna; 
5) niezapewnieniu właściwej organizacji zajęć wychowania fizycznego poprzez 
prowadzeniu w latach 2009/2010 – 2012/2013 (do zakończenia kontroli) zajęć w-f  
w grupach międzyetapowych; 
6) niespełnieniu normy realizacji co najmniej 385 godzin w-f dla oddziału 
Gimnazjum, określonej w załączniku nr 6a rozporządzenia Ministra Edukacji 

                                                      
1 Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17- uchylone z dniem 1.09.2012 r. (treść załącznika nr 4 do nowego 

rozporządzenia nie uległa zmianie).  
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Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych2 (dalej rozporządzenie z 2002 r.); 
7) niezapewnieniu zgodności obowiązującego w Zespole wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania w zakresie przedmiotu wychowanie fizyczne, z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa; 
8) nierzetelnym dokumentowaniu przebiegu nauczania w ramach zajęć wychowania 
fizycznego.  
 
Ocenę negatywną uzasadnia ponadto niepodjęcie całościowych działań z zakresu 
edukacji zdrowotnej, w tym m.in. brak współpracy z pielęgniarką szkolną, 
nieprzeprowadzenie diagnozy potrzeb uczniów, brak koordynacji działań pomiędzy 
nauczycielami wychowania fizycznego i nauczycielami innych przedmiotów oraz 
udziału rodziców i uczniów w planowaniu, realizacji i ewaluacji działań 
z powyższego zakresu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Przestrzeganie zasad kształcenia z zakresu wychowania 
fizycznego oraz uprawiania sportu szkolnego.  
1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-lekcyjnym. 
W latach szkolnych 2009/2010–2012/2013 w ramach Zespołu Szkół funkcjonowała: 
Społeczna Szkoła Podstawowa STO3 (SP), Społeczne Gimnazjum STO 
(Gimnazjum) oraz od roku szkolnego 2010/2011–Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące STO (LO)4. Ogółem liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych 
latach szkolnych wynosiła na ww. etapach edukacji odpowiednio: 35 uczniów  
w czterech oddziałach, 36 uczniów w pięciu oddziałach, 36 uczniów w sześciu 
oddziałach oraz 27 uczniów również w sześciu oddziałach.                                                                           

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Zajęcia wychowania fizycznego w ZS w powyższym okresie realizowano:  

 w ramach nauczania zintegrowanego: (jeden oddział) w klasie I (kl.) w roku 
szkolnym 2011/2012 oraz (jeden oddział) w kl. II w roku szkolnym 2012/20135,   

 w dwóch grupach ćwiczeniowych (oddzielnie dziewczęta i chłopcy): w roku 
szkolnym 2009/2010 łącznie kl. IV SP i kl. I-III Gimnazjum, w roku szkolnym 
2010/2011 łącznie kl. V SP, I-III Gimnazjum i kl. I LO,  w roku szkolnym 
2011/2012 łącznie kl. VI SP, kl. I-III Gimnazjum i kl. II LO oraz w roku szkolnym 
2012/2013 łącznie kl. I-III Gimnazjum i po jednym oddziale  kl. II i III LO,  

 dodatkowo po jednej godzinie w ww. kl. IV i w kl. V w jednej grupie ćwiczeniowej 
(razem dziewczęta i chłopcy) odpowiednio w roku szkolnym 2009/2010  
i w 2010/2011.  

Liczebność oddziałów i grup nie przekraczała 26 osób, co było zgodne z warunkiem 
określonym w § 6 ust. 5 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 
Zajęcia w-f w  Zespole prowadzono w systemie klasowo-lekcyjnym w wymiarze 
trzech godzin tygodniowo w SP i Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 oraz 
cztery godziny tygodniowo dla SP, Gimnazjum i LO w latach szkolnych 2010/2011-
2012/2013. 
                                                                                           (dowód: akta kontroli str. 5) 

                                                      
2  Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm.-uchylone z dniem 01.09.2012 r. 
3  Od roku szkolnego 2012/2013 nie są realizowane zajęcia na II etapie edukacji  
4  W roku szkolnym 2012/2013 nie utworzono I klasy LO. 
5 Klasa I SP w ramach nauczania zintegrowanego rozpoczęła działalność w roku szkolnym         
   2011/2012 (w roku szkolnym 2012/2013 jako klasa II). 
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W działalności kontrolowanego ZS w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące prowadzenia: 

1) W latach 2009/2010 – 2012/2013 zajęć w-f w dwóch grupach międzyetapowych 
(chłopców oraz dziewcząt) składających się w poszczególnych latach z uczniów z kl. 
IV, V i VI SP, kl. I, II i III Gimnazjum oraz kl. I, II i III LO.  
Było to niezgodne z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania z 2002 r., stosownie do którego dopuszcza się tworzenie grup 
międzyoddziałowych lub grup międzyklasowych. Realizując bowiem zajęcia  
w grupach międzyetapowych, nie uwzględnia się odmiennych możliwości 
psychofizycznych uczniów i dopuszcza do potencjalnej realizacji dwóch różnych 
podstaw programowych w-f, tj.: dla szkoły podstawowej określonej w załączniku nr 
2, szkoły ponadgimazjalnej określonej w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  
w poszczególnych typach szkół6 (podstawa programowa z 2002 r.) oraz podstawy 
dla gimnazjum określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r. i 2012. 

2) obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego (na II i III etapie edukacyjnym)  
w tygodniowym wymiarze trzech godzin lekcyjnych, zamiast czterech godzin, 
wymaganych przepisami art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej r.7 i art. 13 a ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty8. 

Odpowiedzialny za powyższą nieprawidłowość Dyrektor Zespołu9 wyjaśnił, że 
prowadzenie zajęć w dwóch grupach międzyetapowych wynikało z małej liczby 
uczniów w Zespole i braku własnej bazy sportowej. Po wynajęciu hali sportowej  
w ZST w Olecku, z przyczyn organizacyjnych jak i ekonomicznych, zorganizowano 
w tym samym czasie zajęcia wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów ZS  
w dwóch grupach (oddzielnie dla dziewczyn i chłopców). Zajęcia  prowadzone były 
przez dwóch nauczycieli. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-8) 

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

W ZS (w kl. IV-VI SP i w kl. I-III Gimnazjum oraz LO) w latach szkolnych 2009/2010-
2012/2013 nie wprowadzono form organizacji zajęć w-f do wyboru przez uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 1.1/1-2, 1.2/1) 

ZS nie skorzystał z możliwości wynikających z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć w-f (uprzednio § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w tej samej sprawie)10, pomimo że w latach 
2009/2010-2010/2011 nie zabezpieczył odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia 
zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym. Dyrektor podał, że wynikało to z małej liczby 
uczniów w ZS, przyczyn ekonomicznych oraz braku takiej woli ze strony rodziców.                                       
                                                                                   (dowód: akta kontroli str. 5-9,13) 

                                                      
6  Dz. U. Nr 51, poz. 458, ze zm.  
7  Dz. U. Nr 226, poz. 1675, ze zm. 
8 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. (obowiązującej od 16 października 2010 r.). 
9 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. dyrektor    
    szkoły ustala szkolny plan nauczania na podstawie ramowego planu nauczania, tj. tygodniowy  
    wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach  
    stanowiących całość dydaktyczną - etapy edukacyjne (§ 2 ust. 1 ww. protokołu rozporządzenia).  
10 Odpowiednio: Dz. U. Nr 175, poz. 1042 i Dz. U. nr 136, poz. 1116 uchylony z dniem 01.09.2012 r. 
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1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.  
W ZS nie realizowano nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych, gdyż jak podał Dyrektor wynikało to ze względów ekonomicznych 
oraz małego zainteresowania młodzieży takimi formami.                                                                                                                                           

(dowód: akta kontroli str. 6-9,1-15)  

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

Jak podała pielęgniarka szkolna badania w zakresie niepełnosprawności ruchowej 
uczniów dokonywała, co do zasady w kl. „0” i III SP oraz w kl. I Gimnazjum. 
Pielęgniarka ta podała, że uzyskanej wiedzy na ten temat nie przekazywała 
Dyrektorowi ani wychowawcom, gdyż uważała, że: „taką informację należy 
przekazać dopiero dalej jak uczeń potwierdzi to zaświadczeniem lekarskim, a takich 
zaświadczeń uczniowie nie przedkładali”. W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 
w ZS nie podjęto działań celem zorganizowania zajęć korekcyjnych, mimo że na 
dzień 22 października 2012 r., jak wynikało z wyjaśnień pielęgniarki, w Gimnazjum 
stwierdzała ona wadę postawy u jednego ucznia (skolioza) i nadwagę u trzech 
uczniów. Podobna dysfunkcje pielęgniarka stwierdzała u tych samych uczniów  
w latach poprzednich objętych kontrolą. Zespół nie posiadał sali do prowadzenia 
zajęć korekcyjnych. Nauczyciele wychowania fizycznego (D.D i O.I.) posiadają 
uprawnienia do prowadzania zajęć korekcyjnych na podstawie ukończonych studiów 
wyższych na kierunku wychowanie fizyczne. 
                                                                           (dowód: akta kontroli str. 6-12,16-20) 

W kontrolowanym okresie, Dyrektor (z powodu nie wypracowania zasad współpracy 
z pielęgniarką) nie pozyskiwał informacji o stanie zdrowia uczniów, pomimo że  
w Zespole działania diagnostyczne prowadziła pielęgniarka szkolna. Systematyczne 
rozpoznawanie stanu zdrowia uczniów jest niezbędne, m.in. w procesie 
dopuszczenia do użytku szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego 
(por. niżej pkt 1.5.) oraz do skutecznego prowadzenia edukacji prozdrowotnej 
zgodnie z „Zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r.” Rozpoznanie potrzeb zdrowotnych uczniów jest 
także jednym z wymogów służących przygotowaniu przez Dyrektora propozycji form 
zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia  
z dnia 9 sierpnia 2011 r. o tej samej nazwie. 

Monitorowanie stanu zdrowia uczniów jest jednym z działań w ramach procesu 
zapewniania im odpowiednich warunków rozwoju psychofizycznego poprzez 
aktywne działania prozdrowotne. Zobowiązanym do podejmowania takich działań, 
stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty11 (u.s.o), był Dyrektor Szkoły. 

Dyrektor wyjaśnił, że niewprowadzenie zajęć korekcyjnych, dla uczniów z wadami 
postawy lub innymi defektami zdrowotnymi (nadwaga lub otyłość), było 
spowodowane niezgłaszaniem mu takich potrzeb przez rodziców, lekarzy-
specjalistów, czy też przez pielęgniarkę szkolną.   

                                                                    (dowód: akta kontroli str. 6-10,16-20) 
 

 

                                                      
11  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. 
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1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego. 
Ze szkolnego zestawu programów nauczania w Zespole, na poszczególnych 
etapach edukacji, wynikało, że do użytku w poszczególnych typach szkół 
dopuszczono następujące programy nauczania wychowania fizycznego12: 

 M. Śmiglewska, Program nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI 
szkoły podstawowej Wyd. Bea-Bleja 1999 r. (DKW-4014-159/99) obowiązujący 
w klasie IV, V i VI w roku szkolnym 2009/2010-2011/2012, 

 M. Śmiglewska, Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum. 
Wyd. Bea-Bleja 1999 r. (DKW 4014-290/99), obowiązujący w kl. I–III Gimnazjum 
w roku szkolnym 2009/2010-2011/2012,  

 R. Rapacz, S. Stankiewicz, J. Jezierski Zespół Szkół im. Hugona Kołątaja  
w Jordanowie Program wychowania fizycznego dla wszystkich typów szkół 
ponadgimnazjalnych (DKOS-5202-60/04) obowiązujący w klasie I LO w roku 
szkolnym 2010/2011, 

 T. Glos, Program wychowania fizycznego dla liceum profilowanego, liceum 
ogólnokształcącego „Sport i rekreacja”, obowiązujący w II klasie LO Wyd. WSiP 
(DKW-4014-88/01) w roku szkolnym 2011/2012, 

 J. Hanisz, Wesoła szkoła i przyjaciele. Program edukacji wczesnoszkolnej  
w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej. Wyd. WSiP 2009 r. (PDPD-1/2011) w roku 
szkolnym 2011/2012-2012/2013.        

(dowód: akta kontroli str. 21)                                                                                   

Zespół, na rok szkolny 2012/2013 dla Gimnazjum (kl. I, II i III) oraz LO (kl. II i III) 
przyjął „Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klas I/II/III Gimnazjum STO  
w Olecku oraz dla klas II/III LO STO w Olecku na rok szkolny 2012/2013” 
opracowany na podstawie ww. programu M. Śmiglewskiej z 1999 r. (DKW 4014-
290/99). 

(dowód: akta kontroli, str. 33-37) 

Ponieważ ZS nie dysponował własnymi obiektami sportowymi, urządzeniami  
i wyposażeniem do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, w latach 2009/2010-
2010/2011 nie było warunków do pełnej realizacji dopuszczonych do stosowania  
w Szkole programów nauczania wychowania fizycznego (dysponowano jedynie 
placem przyszkolnym oraz wynajmowano siłownię). Warunki realizacji programów 
nauczania zapewniono dopiero od roku szkolnego 2011/2012, wynajmując na 
potrzeby zajęć w-f  halę sportową (por. pkt 4.1 wystąpienia)  oraz  
w pełni zabezpieczając  potrzeby w zakresie wyposażenia w sprzęt sportowy. 
Wydatki związane z wynajmem w latach 2009-2012 (do 31 sierpnia) obiektów 
wyniosły łącznie 12,2 tys. zł.           

(dowód: akta kontroli, str. 22-26) 

1) Dopuszczenie do użytku ww. programów nauczania wychowania fizycznego w kl. 
IV-VI SP i I-III Gimnazjum oraz I-III LO nie zostało poprzedzone diagnozą potrzeb 
i możliwości psychofizycznych uczniów oddziału, w którym program nauczania w-f 
był (lub jest realizowany), a także warunków kształcenia w ramach tego przedmiotu. 
Obowiązek przeprowadzenia powyższej diagnozy wynika z § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 
2 lit. c rozporządzenia 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 

                                                      
12  W kontrolowanym przez NIK okresie dotyczyło to cyklu kształcenia w latach szkolnych:      
      2009/2010-2011/2012 (zakończony) oraz 2010/2011-2012/2013 i 2011/2012-2013/2014 (cykle w  
      trakcie realizacji). 
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podręczników13 (rozporządzenie w sprawie dopuszczania programów nauczania 
z dnia 8 czerwca 2009 r.).  

(dowód: akta kontroli, str. 27-29) 

2) Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum autorstwa 
M. Śmiglewskiej, dopuszczony do użytku w kl. I-III Gimnazjum w latach szkolnych 
2009/2010-2012/2013, opracowany został zgodnie z podstawą programową 
wychowania fizycznego, zawartą w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego14, stąd nie obejmował wymagań 
podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. i 2012. Nauczyciel w-f 
D.D. wyjaśnił, że biorąc pod uwagę warunki organizacyjne w Zespole nie zmieniono 
programu realizowanego w poprzednich latach, gdyż „miano świadomość, że 
program ten (nawet z podstawą programową z 2008 r.) nie zostanie zrealizowany  
w całości”, zaś nauczycielka w-f I.O. podała, że pracę w ZS rozpoczęła w czasie, 
gdy program ten był już dopuszczony do użytku w Szkole, dlatego przyjęła go do 
dalszej realizacji. Dyrektor wyjaśnił natomiast, że realizacja podstawy programowej 
z 2008 r. była niemożliwa, dlatego po konsultacjach z nauczycielami  podjął 
świadomie decyzję o realizacji zajęć w-f wg programu autorstwa M. Śmiglewskiej, 
pomimo że nie zawierał on części zapisów nowej podstawy programowej z 2008 r.                                                       

(dowód: akta kontroli, str. 21,27-32) 

3) Pomimo wpisania do szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 
2010/2011 w kl. I LO programu autorstwa R.Rapacz, S.Stankiewicz, J.Jezierski  
z Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie pn. „Program wychowania 
fizycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych” (DKOS-5202-60/04) 
oraz wpisania do szkolnego zestawu programu nauczania na rok szkolny 2011/2012  
kl. II LO programu autorstwa T.Glosa, „Sport i Rekreacja. Program wychowania 
fizycznego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum”, to założenia 
tych programów  nie były faktycznie realizowane, gdyż uczniowie z kl. I LO oraz kl. II 
LO ćwiczyli razem w grupie z uczniami Gimnazjum, którzy realizowali ww. program 
M. Śmigielskiej. Jak wyjaśnili nauczyciele w-f oraz Dyrektor, programy te nie mogły 
być zrealizowane, ponieważ w I i II klasie LO było tylko dwóch uczniów (jeden 
chłopiec i jedna dziewczyna).  

(dowód: akta kontroli, str. 21,27-37) 

4) W przyjętym na rok szkolny 2012/2013 szkolnym zestawie programów nauczania 
i podręczników nie ujęto żadnego programu  dla LO. Klasy II i III LO zostały ujęte  
w Planie wynikowym z wychowania fizycznego dla klas I/II/III Gimnazjum STO  
w Olecku oraz dla klas II/III LO STO w Olecku na rok szkolny 2012/2013 
opracowanego na podstawie ww. programu M. Śmiglewskiej. Było to niezgodne z § 
2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania 
programów nauczania, w myśl którego dopuszczeniu do realizacji w szkołach 
podlegają programy nauczania, a nie plany wynikowe. Nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz dyrektor Szkoły wyjaśnili, że w związku z tym, że w poprzednich 
latach zgłaszane programy dla LO nie były realizowane, w roku bieżącym nie 
zgłaszali takiego programu, „mając świadomość, że i tak nie będzie on realizowany”.                                          

(dowód: akta kontroli, str. 33-37) 

Dyrektor nie skorzystał z możliwości, o której stanowi  § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia  
w sprawie dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego z dnia  

                                                      
13  Dz. U. Nr 89, poz. 730 (uchylone z dniem  18 lipca 2012 r.). Obecnie obowiązuje rozporządzenie 

w tej samej sprawie z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. , poz. 752 ze zm.), w którym w § 
2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c pozostawiono tożsame postanowienia. 

14  Dz. U. Nr 14, poz. 129, ze zm. 
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8 czerwca 2009 r., nie zwracając się o opinię do nauczycieli mianowanych lub 
dyplomowanych, posiadających wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy  
w szkole, konsultantów lub doradców metodycznych. 

Za powyższą sytuację odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego ZS, którzy, 
stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów 
nauczania z dnia 8 czerwca 2009 r., złożyli nierzetelne wnioski o dopuszczenie do 
użytku w ZS ww. niewłaściwych programów i planów wynikowych, oraz Dyrektor, 
który bez należytej weryfikacji dopuścił je do użytku wewnątrzszkolnego.  

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego i nauczania 
zintegrowanego (w zakresie wychowania fizycznego).  
Zespół nie posiadał własnych obiektów i urządzeń sportowych, dlatego w latach 
2009/2010-2010/2011 nie było warunków do pełnej realizacji wymogów określonych 
w „Zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r.”. W efekcie zajęcia w-f odbywały się głównie na 
placu szkolnym, na którym zainstalowane były jedynie kosze do koszykówki. 
Wykorzystywano również część posesji ZS o nawierzchni betonowej. Podczas złych 
warunków pogodowych zajęcia w-f prowadzone były na korytarzach w budynku 
Szkoły (praktycznie były to przejściowe pomieszczenia o powierzchni około 25 - 30 
m2). Młodzież korzystała również (bez umowy) ze stadionu lekkoatletycznego 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku. 

W roku szkolnym 2009/2010 firma TANMUZ z Olecka prowadziła na terenie ZS dla 
klasy IV SP i klas gimnazjalnych zajęcia taneczne w wymiarze 17 godzin. Ponadto  
w kontrolowanych latach dla dwóch grup (dziewczęta oraz chłopcy na II, III i IV 
etapie edukacji) prowadzane były (poza budynkiem Zespołu) zajęcia w siłowni 
GOLIAT w Olecku przez zatrudnionych tam specjalistów w wymiarze ogółem 137 
godzin. Na prowadzenie powyższych zajęć ZS nie podpisał stosownych pisemnych 
umów. Za realizację tych usług Szkoła zapłaciła 1,8 tys. zł (taniec) oraz 11 tys. zł 
(siłownia). 

W 2011 r. zawarto z Zespołem Szkół Technicznych w Olecku umowę (z okresem 
obowiązywania na lata szkolne 2011/2012-2012/2013) na wynajem hali sportowej  
(3 godziny zegarowe tygodniowo) za kwotę 20 zł za każdą godzinę zajęć.                                    

 (dowód: akta kontroli, str. 5-12,24,38-40)  

Zgodnie z zapisami w dziennikach lekcyjnych, zajęcia w-f w badanym oddziale 
Gimnazjum zrealizowano (w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012) w wymiarze 
334 godzin chłopcy (86,8% normy określonej w załączniku nr 6a do rozporządzenia 
 w sprawie  ramowych  planów  nauczania z 2002 r., tj. co najmniej 385 godzin)  
i 338 godzin dziewczęta (87,8%).  

(dowód: akta kontroli, str. 33-36,41-51) 

W oddziałach kl. I-II nauczania zintegrowanego  w SP w latach szkolnych 
2011/2012-2012/2013 prawidłowo realizowano program autorstwa J. Hanisz, 
„Wesoła szkoła i przyjaciele” - Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 
szkoły podstawowej (WSiP) - PDPD-1/2011, wyodrębniając m.in. zajęcia 
wychowania fizycznego w planie zajęć, wraz ze wskazaniem miejsca, gdzie miały 
się one odbywać.                                       

(dowód: akta kontroli, str. 33-36) 

Zespół corocznie realizował szkolny program profilaktyki Pomocna dłoń skierowany 
do wszystkich uczniów. Poza tym w roku szkolnym 2009/2010 do realizacji 
wprowadzono Szkolny Program Profilaktyki skierowany tylko do uczniów SP oraz 
Gimnazjum. W ramach tego programu dla klas I –III SP opracowano i realizowano 
program Obcy niebezpieczny. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie z kl. II i kl. III 
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Gimnazjum przygotowali i zrealizowali projekt Zdrowe żywienie: kultura fizyczna 
nastolatków. 

(dowód: akta kontroli, str. 41-44) 

1) We badanym oddziale Gimnazjum, który rozpoczął naukę w roku szkolnym 
2009/2010 (oraz kolejnych rocznikach, które rozpoczęły naukę w latach 2010/2011  
i 2011/2012 nie w pełni zrealizowano podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r. do czego - na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 u.s.o. jest 
zobowiązana szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej.  
W dziennikach lekcyjnych badanego oddziału w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 odnotowano tematy odnoszące się do 14 wymagań   spośród 33 
wymagań podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. (42,4%). 
Tożsame tematy wpisywane były w dziennikach lekcyjnych równolegle w grupie 
dziewcząt i chłopców dla klas: IV-VI SP, Gimnazjum I-III oraz I, II i III LO. Dyrektor 
wyjaśnił, że pełna realizacja podstawy programowej z 2008 r. była niemożliwa  
z powodów organizacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 27-32,45-46) 

2/ Zajęcia w-f w badanym oddziale Gimnazjum zrealizowano dla cyklu kształcenia 
2009/2010-2011/2012, w wymiarze o  51 (chłopcy) i o 47 godzin mniejszym 
(dziewczęta)  od wymaganej normy określonej w załączniku nr 6a do 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. obligującej do 
zrealizowania co najmniej 385 godzin zajęć na powyższym etapie edukacji.  
Z oświadczenia Dyrektora wynika, że w dziennikach lekcyjnych Gimnazjum 
pominięto zapis o 27 godzinach zajęć przeprowadzonych w siłowni.  
Według wyjaśnień Dyrektora przyczynami nie zrealizowania zajęć w wymiarze 
określonym w ww. rozporządzeniu była duża liczba dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych (m.in. dzień edukacji, próbne i właściwe egzaminy gimnazjalne, 
rekolekcje, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wyjazdy do kina i teatru). 

Dyrektor Zespołu w roku szkolnym 2009/2010, w ramach zajęć w-f  (jak wynikało  
z zapisów w dziennikach lekcyjnych) zlecił bezumownie podmiotom zewnętrznym 
przeprowadzenie zajęć tanecznych na terenie Szkoły w wymiarze 17 godzin dla 
klasy IV SP i klas gimnazjalnych oraz w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012  
przeprowadzenie zajęć na siłowni (poza budynkiem ZS) dla wszystkich uczniów 
Zespołu w dwóch grupach międzyetapowych dziewcząt i chłopców w wymiarze 
ogółem 137 godzin.   

Zajęcia powyższe nie można uznać za realizację zajęć obowiązkowych wychowania 
fizycznego, ponieważ przeprowadziły je osoby pracujące w podmiotach 
zewnętrznych niebędące nauczycielami, a stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy  
o systemie oświaty w szkole niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej 
zatrudnia się do prowadzenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych nauczycieli 
posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.  Podczas 
ww. zajęć nie byli obecni nauczyciele w-f zatrudnieni w Zespole. Opiekę nad 
uczniami sprawował Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel z Zespołu. 

Ponadto w poszczególnych dziennikach lekcyjnych zapisów tematów z zajęć 
tanecznych dokonywali wychowawcy klas, zaś z  zajęć na siłowni wyznaczeni 
nauczyciele Zespołu sprawujący opiekę nad uczniami oraz Dyrektor, którzy również 
podpisywali odbyte lekcje. Takie działanie było niezgodne z  § 7 ust.1 i 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
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rodzajów tej dokumentacji15, gdzie stanowi się, że przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem. 

3/ W latach 2010/11-2012/2013 w LO nie zrealizowano ścieżki edukacji zdrowotnej, 
do czego są zobligowane szkoły ponadgimnazjalne zgodnie z zał. nr 4 do podstawy 
programowej kształcenia ogólnego z 2002 r. Wynikało to m.in. z jednolitego 
wdrażania w Zespole na II, III i IV etapie edukacji programu M. Śmiglewskiej  
z 1999 r  przeznaczonego wyłącznie dla gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli, str. 33-36,49-50) 

Ponieważ ZS nie realizował podstawy programowej wychowania fizycznego  
z 2008 r., dlatego też w latach szkolnych 2009/10-2011/12 nie realizował również  
w pełni określonych na III etapie edukacji „Zalecanych warunków i sposobów 
realizacji w zakresie edukacji zdrowotnej” przez co nie osiągnął zalecanych 
standardów określonych w ww. dokumencie, w tym: nie przeprowadzono diagnozy 
potrzeb uczniów we współpracy z pielęgniarką szkolną, nauczyciele w-f nie 
współkoordynowali działań z zakresu edukacji zdrowotnej i nie współdziałali  
z nauczycielami innych przedmiotów, zajęcia nie były wspierane przez realizację 
treści z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach innych przedmiotów, ponieważ 
programy te zostały opracowane przed 2009 r. i nie uwzględniały podstawy 
programowej z 2008 r.(częściowo tematyka ta była ujęta w realizowanym programie 
biologii i geografii), nauczyciele w-f nie prowadzili zajęć z wykorzystaniem metod  
i techniki interaktywnych za wyjątkiem ww. projektu Zdrowe żywienie kultura 
fizyczna nastolatków”, nie podejmowano współpracy nauczycieli z rodzicami   
w zakresie planowania, realizowania i ewaluacji zajęć z edukacji zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 27-29,37,40,47-48) 

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

2. Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
osiągnięć uczniów z przedmiotu wychowania fizycznego  
W okresie objętym kontrola w Zespole obowiązywał Wewnątrzszkolny system 
oceniania Społecznej Szkoły Podstawowej STO i Społecznego Gimnazjum STO  
w Olecku (WSO), który wszedł w życie z dniem 1 września 2008 r. W § 5 pkt 14 
WSO stwierdzono, że szczegółowe zasady oceniana  z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych są zawarte w opracowanych przez nauczycieli przedmiotowych 
systemach oceniania. W odniesieniu do oceniania osiągnieć uczniów z w-f, 
przedstawiono dwa niedatowane dokumenty: Przedmiotowy system i kryteria 
oceniania z wychowania fizycznego (nie  podano jakiej szkoły i jakiego etapu 
edukacji dotyczą) oraz Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w Społecznej 
Szkole Podstawowej STO w Olecku.  

(dowód: akta kontroli str. 52-55) 

1) WSO nie uwzględniał w pełni zasad wynikających z 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 publicznych16, jak również kolejnych zmian 
w treści ww. rozporządzenia wprowadzanych po jego wejściu w życie, tj. po dniu  
1 września 2007 r., ponieważ dokument ten został opracowany na podstawie 
poprzedniego obowiązującego rozporządzenia z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 

                                                      
15 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225. 

16 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych17, na co 
wskazują m.in. zapisy na str. 22 i 24 WSO.  

2) Nauczyciele wychowania fizycznego nie sformułowali wymagań edukacyjnych 
właściwych dla Szkoły Podstawowej (II etapu edukacji) Gimnazjum i Liceum 
uwzględniających wymagania programu nauczania wychowania fizycznego, w tym 
wymagania właściwej dla etapu edukacji podstawy programowej, które są 
niezbędne do wystawienia uczniom poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych odpowiednio do  wymogów 
wynikających z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych)18. 

W dokumentach związanych z ocenianiem wewnątrzszkolnym z w-f obowiązujących 
w Zespole nie wskazano sposobów rozpoznawania poziomu i postępów  
z wychowania fizycznego, tj. jakimi metodami i narzędziami będą one mierzone  
i z jaką częstotliwością w cyklu kształcenia, a także w jakim zakresie i w jaki sposób 
postępy te będą uwzględniane w ocenianiu osiągnięć uczniów (z uwzględnieniem 
wysiłku uczniów na poziomie, w szczególności wymagań bloków tematycznych 
podstawy programowej wychowania fizycznego). Zgodnie z istotą oceniania 
osiągnięć ucznia zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania, ocenianie polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę. Podano jedynie ogólnie w pkt. IIA1/-2/ Przedmiotowego systemu  
i kryteriach oceniania z wychowania fizycznego, że w ramach Obszarów 
podstawowych ocenianiu podlegają Umiejętności ruchowe oceniane na podstawie 
przeprowadzanych sprawdzianów zgodnych z wymaganiami programowymi  
z zakresu indywidualnych i zespołowych form aktywności ruchowej oraz, że Ogólna 
sprawność fizyczna mierzona będzie testem sprawności fizycznej. 

3) Nie sformułowano sposobów indywidualizowania pracy z uczniem, odpowiednio 
do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 
który to obowiązek wynika z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie oceniania.   

4) W sposób nieuprawniony w Przedmiotowym systemie i kryteriach oceniania  
z wychowania fizycznego wskazano, że ocenę celujący otrzymuje uczeń, który m.in. 
posiada umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, a na 
ocenę bardzo dobry uczeń, który  całkowicie opanował materiał programowy. Z kolei 
w Kryteriach oceniania z wychowania fizycznego w Społecznej Szkole Podstawowej 
STO w Olecku, ocenę celujący może otrzymać uczeń, który m.in.: prezentuje 
wybitny poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej 
znacznie wykraczający poza program nauczania. 

Powyższe wartościowanie jest niezgodne z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia  
w sprawie oceniania stosownie, do którego wymagania edukacyjne wynikają  
z realizowanego programu nauczania, tj. powinny być one także określone na ocenę 
celujący. Ponadto powyższe postanowienia były niezgodne z WSO Zespołu, gdzie  
w § 6 pkt 1. w odniesieniu do ocen oceny celujący prawidłowo podano, że jednym  

                                                      
17 Dz. U. Nr 199, poz. 2046, ze zm. 
18 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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z kryteriów jest pełne opanowanie materiału objętego programem nauczania  
w danej klasie.  

5) Nie zdefiniowano pojęcia wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się  
z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, o którym mowa w § 7 
rozporządzenia w sprawie oceniania, oraz w szczególności nie określono sposobu 
uwzględniania wspomnianego wysiłku przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych 
z wychowania fizycznego. Powtórzono jedynie w pkt 3. Przedmiotowego systemu  
i kryteriów oceniania z wychowania fizycznego powyższy przepis prawa. Ponadto  
w pkt. V Przedmiotowego systemu i kryteriach oceniania z wychowania fizycznego, 
podano ogólnie, że oceny zależą także od możliwości i wkładu pracy, a w pkt 
II.2.B.1/ Obszary dodatkowe zaznaczono, że podlega ocenie Postawa ucznia i jego 
stosunek do przedmiotu w tym m.in. przejawy zaangażowania, wykonywanie 
ćwiczeń i zadań ruchowych z maksymalnym wykorzystaniem swoich możliwości. 

6) Nie określono sposobu ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej  
z wychowania fizycznego, co wynika z § 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ww. rozporządzenia  
w sprawie oceniania. W opracowaniu pn. Przedmiotowym systemie i kryteriach 
oceniania z wychowania fizycznego, podano ogólnie  w pkt. V, że przy ustalaniu 
oceny semestralnej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych 
obszarów aktywności według następującej kolejności: aktywność na zajęciach, 
sprawdziany, udział w zawodach sportowych.  

7) W sposób nieuprawniony uwzględniono w Kryteriach oceniania z wychowania 
fizycznego w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Olecku, jako jedno z kryteriów 
na ocenę celujący i bardzo dobry udział uczniów w pozaszkolnych i pozalekcyjnych 
zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz międzyszkolnych zawodach sportowych. 
Podobnie w Przedmiotowym systemie i kryteriach oceniania z wychowania 
fizycznego podano w pkt. II B/3, że w Obszarach dodatkowych oceniania 
uwzględnia się udział w zawodach sportowych i zajęciach nadobowiązkowych,  
w tym m.in. uczestniczenie w zajęciach sekcji klubu sportowego. Postawienia te  
naruszały § 7 pkt II 2 i 3 WSO, a także § 11 ust. 1 i 6 oraz § 15 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania, z których wynika, że reprezentowanie szkoły  
i udział w zajęciach pozaszkolnych stanowią elementy oceny zachowania, a z kolei 
klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) ujętych 
w szkolnym planie nauczania. W sytuacji, gdy udział ucznia w zawodach sportowych 
- szkolnych i pozaszkolnych i sportowych zajęciach pozalekcyjnych jest 
nadobowiązkowy uwzględnianie w ocenach klasyfikacyjnych wystawianych uczniom 
także powyższych aktywności oznaczało, że uczeń był dwukrotnie oceniany 
(klasyfikowany) za te same elementy - w ramach oceny zachowania, jak i w ramach 
przedmiotu.  

Niezaktualizowanie systemu oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum po 
wprowadzeniu podstawy programowej z 2008 r. z przedmiotu, w tym 
niesformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających z ww. podstawy 
spowodowało, że nie sprawdzano i nie oceniano osiągnięć uczniów ze wszystkich 
wymagań określonych na tym etapie edukacji m.in. z edukacji zdrowotnej. Ponadto 
nauczyciele przedmiotu prowadzących zajęcia w Gimnazjum nie ustalili efektów 
wdrażania podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. na zakończenie 
cyklu kształcenia w roku szkolnym 2011/2012, wykorzystując w tym celu wymagania 
określone w tej podstawie.  

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada Dyrektor, który zgodnie z § 20 ust.5 
statutu Gimnazjum i SP oraz § 12 pkt 1 statutu dla LO  sprawuje nadzór 
pedagogiczny, m.in. w zakresie przestrzegania zasad oceniania oraz nauczyciele 
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wychowania fizycznego, którzy, stosownie do § 32 ust. 7 statutu Gimnazjum i statutu 
SP oraz § 23 ust. 3 pkt a statutu dla LO nauczyciele prowadzą m.in. pracę 
dydaktyczną oraz wychowawczą  i są odpowiedzialni  za  jej  jakość  i  wyniki. 

Dyrektor Zespołu wyjaśnił, że wykazane wyżej niezgodności wewnątrzszkolnego  
systemu oceniania osiągnięć uczniów z przepisami rozporządzenia wynikały z tego, 
że „nie był on aktualizowany od 2008 r., przez co nie ujmuje zapisów wynikających  
z aktualnie obowiązujących przepisów”.  

(dowód: akta kontroli str. 49-51, 56-57)                                                                                   

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

3. Skuteczność działań zmierzających do zapewnienia aktywnego 
udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego 
3.1. Frekwencja uczniów na  lekcjach wychowania fizycznego. 
Ogółem w poszczególnych latach frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w poszczególnych latach szkolnych wynosiła: w 2009/2010 –  w SP 
(kl. IV) – 95,4% i Gimnazjum (kl. I, II i III) – 87,7%, w 2010/2011 – w SP (kl. V) – 
92%, Gimnazjum (kl. I, II i III) – 85% i LO (kl. I) – 87,8%, w 2011/2012 – w SP (kl.VI) 
– 94,6%, Gimnazjum (kl. I,II i III) – 86,6% i LO (kl. II) – 87,6%.  

W ZS nie monitorowano frekwencji uczniów na zajęciach w-f. Z dokonanej analizy 
dla potrzeb kontroli NIK wynikało, że frekwencja na zajęciach w-f w poszczególnych 
latach szkolnych wynosiła: w 2009/2010 –  w SP (kl. IV) – 95,5% i Gimnazjum (kl. I, 
II i III) – 84,6%, w 2010/2011 – w SP (kl. V) – 90,9%, Gimnazjum (kl. I, II i III) – 83% 
i LO (kl. I) – 91,5%, w 2011/2012 – w SP (kl.VI) – 95%, Gimnazjum (kl. I,II i III) – 
79,7% i LO (kl. II) – 80%.  
                                                                                  (dowód: akta kontroli, str. 59-60) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów ZS w lekcjach w-f 
wybranym tygodniu zajęć (od 23 października do 25 października 2012 r.) wykazało, 
że obecność uczniów Gimnazjum (kl. I, II i III) wyniosła 81,3% (na 16  zapisanych), 
zaś w LO (kl. II i III) – 50% (na 7 zapisanych). 
Na zajęciach objętych obserwacją, wśród uczniów nieobecnych, były dwie 
uczennice, które nie uczęszczały na zajęcia od początku roku szkolnego, bez 
przedłożenia nauczycielowi w-f jakiejkolwiek formy zwolnienia z zajęć. Ponadto, 
wśród obecnych uczniów był jeden uczeń, który decyzją Dyrektora był na stałe 
zwolniony z zajęć w-f,  jeden nie ćwiczył z braku stroju, a kolejny nie ćwiczył  
z powodu chwilowej niedyspozycji. Odsetek uczniów obecnych na zajęciach lecz 
niećwiczących stanowił 6,5% ogółu uczniów zapisanych do klas oraz 8,8% uczniów 
obecnych.  
Dyrektor Zespołu wyjaśnił, że po zgłoszeniu przez nauczyciela w-f stałej 
nieobecności  dwóch uczennic na zajęciach bez okazania zwolnienia, podjął 
działania skutkujące tym, że jedna uczennica przedłożyła zwolnienie lekarskie, na 
podstawie którego wydał decyzję o jej zwolnieniu z zajęć w-f, zaś w przypadku 
drugiej uczennicy – nieobecność usprawiedliwił jej ojciec, deklarując przedłożenie 
niezwłocznie zwolnienia lekarskiego. 

(dowód: akta kontroli, str. 59-65) 

3.2. Decyzje Dyrektora Zespołu w sprawie zwolnienia uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego 
W latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 w Gimnazjum (III etap), na podstawie 
decyzji Dyrektora, z zajęć w-f zwolniony było trzech uczniów oraz jeden uczeń kl. VI 
w roku szkolnym 2011/2012.Decyzje wydane były na podstawie wniosku rodziców 
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oraz zaświadczeń lekarskich. W trzech przypadkach decyzje wydano na okres 
jednego roku szkolnego, zaś w jednym przypadku na okres jednego semestru. Jak 
podali nauczyciele w-f uczniowie zwolnieni z zajęć powyższymi decyzjami nie byli 
obecni na zajęciach w-f. Dyrektor nieobecność tych uczniów na zajęciach w-f 
uzasadniał „życzeniem rodziców” oraz „okazją do zmniejszenia kosztów zajęć na 
siłowni, gdzie za każdego ucznia wnosiło się opłaty”. Jeden z uczniów, w czasie 
nieobecności na zajęciach w-f, odbywał w tym czasie zajęcia z psychologiem. 

(dowód: akta kontroli, str. 59,64-66) 

W ww. decyzjach Dyrektor zapisał „zwalniam ucznia z zajęć w-f w roku  
szkolnym …”. Taki zapis nie nakazuje obecności ucznia na zajęciach w-f, gdy 
tymczasem, konstrukcja podstawy  programowej w-f umożliwia różnorodny sposób 
realizacji treści nauczania. Obecność ucznia podczas zajęć w-f jest niezbędna do 
tego, aby uczeń zapoznał się z podstawą programową przedmiotu z 2008 r., która 
zawiera m.in. treści z zakresu edukacji zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa i higieny 
osobistej. 

3.3. Udział uczniów ZS we współzawodnictwie sportowym. 
W okresie objętym kontrolą w Zespole nie organizowano sportowych mistrzostw 
szkoły. Uczniowie uczestniczyli w następujących zawodach sportowych: w roku 
szkolnym 2010/2011 – sześciu uczniów (16,7% ogółu uczniów w ZS) wzięło udział  
w Oleckich Otwartych Biegach dla Dzieci i Młodzieży. W roku 2010/2011 – 10 
uczniów (27,7% ogółu uczniów) wzięło udział w Halowych Mistrzostwach Powiatu, 
gdzie jeden uczeń w biegu na 500 m zajął trzecie miejsce, zaś inny trzecie miejsce 
w biegu na 25 m. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie wzięli również udział  
w Halowych Mistrzostwach Powiatu zajmując czwarte miejsce w biegu na 25 m, 
trzecie miejsce na  800 m oraz drugie miejsce w skoku w dal. Ogółem udział wzięło 
9 uczniów z SP i Gimnazjum (25% ogółu uczniów).  
Zespół nie współpracował z klubami i stowarzyszeniami sportowymi w zakresie 
rekrutacji uczniów uzdolnionych sportowo. Natomiast w okresie objętym kontrolą 
uczniowie indywidualnie ćwiczyli lub ćwiczą w klubach, i tak: karate – dwóch 
uczniów, piłka nożna – dwóch uczniów, tenis ziemny – dwie uczennice, piłka 
siatkowa – dwie uczennice oraz taniec towarzyski – jeden uczeń. 

(dowód: akta kontroli, str. 66) 

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

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć wychowania fizycznego 
4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do ZS.  
W protokołach kontroli okresowych ZS dotyczących zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z ogółu obiektów Szkoły, przeprowadzanych 
na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  
i niepublicznych szkołach i placówkach19, nie odnoszono się do stanu technicznego 
wynajmowanej hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych w Olecku oraz siłowni 
GOLIAT.  

(dowód: akta kontroli, str. 67-75) 

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że nauczyciele w-f na początku każdego roku 
szkolnego objętego kontrolą zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na 
lekcjach w-f zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 

                                                      
19 Dz.U.2003, Nr 6 poz. 69 ze zm. 
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 i higieny w szkołach.  

(dowód: akta kontroli, str. 33-36)  

Obiekty sportowe: stadion lekkoatletyczny,  boiska do gier zespołowych oraz 
siłownia, z których faktycznie korzystali uczniowie w trakcie zajęć w-f, w całym 
okresie objętym kontrolą, wynajmowane były przez Zespół bezumownie. W związku 
z powyższym nie uregulowane były sprawy związane z zapewnieniem w tych 
obiektach bezpieczeństwa ćwiczącym uczniom (określenie stan technicznego, 
umieszczenie tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego - odpowiednio do § 31 ust. 6 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach - oraz spełnianie 
wymogu posiadania atestów lub certyfikatów bezpieczeństwa, o których mowa  w § 
9 ust. 3 ww. rozporządzenia). Było to niezgodne z art. 39 ust. 1 pkt 5a u.s.o., 
stosownie do którego, do zadań dyrektora szkoły należy m.in. wykonywanie zadań 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę niezależnie od miejsca, gdzie się one odbywają.  

(dowód: akta kontroli, str. 6-12) 

Dyrektor Zespołu podał, że brak umów na korzystanie z boisk, siłowni i innych 
obiektów miejskich było sytuacją przez niego zastaną, gdy 5 stycznia 2010 r 
rozpoczynał prace na tym stanowisku. Dyrektor oświadczył również, że 
wynajmowane obiekty sportowe – w jego ocenie - spełniały warunki bezpieczeństwa 
i były w dobrym stanie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 6-12) 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej.  

W ZS w każdy wtorek, zgodnie z ustaleniami z Zespołem, w godzinach od 800 do 
godz. 1100 podstawową opiekę medyczną nad uczniami sprawowała pielęgniarka  
z Niepublicznego Zakładu Opieki Społecznej „SZKOL-MED” w Olecku, w ramach 
sprawowanego (jak wynikało z umowy NZOZ z NFZ) świadczenia pielęgniarki 
szkolnej dla SP i Gimnazjum. Świadczenia te, jak wynikało z przedłożonych 
dokumentów, nie obejmowały uczniów LO.  
Nauczyciele w-f i nauczania zintegrowanego posiadali zaświadczenia  
o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z § 21 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

(dowód: akta kontroli, str. 16-20,76-79) 

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 3 statutu LO, § 14 ust. 2  SP i   statutu Gimnazjum do 
zadań ZS w szczególności należy m.in. zapewnianie uczniom w granicach swoich 
możliwości opieki zdrowotnej.   

(dowód: akta kontroli str. 80-84) 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego. 
Dyrektor ZS nie założył i nie prowadził rejestru wypadków uczniów na terenie 
Szkoły. Z zapisów bazy danych SIO  wynika, że w Zespole w latach szkolnych 
2006/2007-2011/2012 nie odnotowano żadnych na terenie Szkoły).  

(dowód: akta kontroli, str. 85-89) 
  

Zgodnie z § 50 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  
i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków 
według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  
Dyrektor wyjaśnił, że nie był świadomy, że w Zespole nie ma założonego rejestru 
wypadków, co wynikało m.in. to z  nie zaistnienia dotychczas w Szkole takich 
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zdarzeń. Jeszcze w trakcie kontroli NIK, w dniu 10 października 2012 r., Dyrektor 
przedłożył kontrolerowi do wglądu założony rejestr wypadków. 

(dowód: akta kontroli, str. 89) 

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

5.   Aktywność nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania 
zintegrowanego w zakresie doskonalenia zawodowego oraz 
skuteczność nadzoru pedagogicznego w dziedzinie wychowania 
fizycznego 
5.1. Stan zatrudnienia w szkole nauczycieli wychowania fizycznego oraz 

nauczania zintegrowanego i ich kwalifikacje. 
W roku szkolnym 2012/2013 (stan na 30 października 2012 r.) w Zespole 
zatrudniony był jeden nauczycieli kontraktowy nauczania zintegrowanego oraz 
dwóch nauczycieli w-f (nauczyciel dyplomowany i mianowany). Nauczyciele ci 
posiadali kwalifikacje do nauczania w SP, Gimnazjum i LO, legitymując się 
ukończeniem studiów wyższych i przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z § 3 i 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli20.  

Nauczyciele w-f posiadali następujące dodatkowe kwalifikacje: nauczyciel D.D. - 
trenera II klasy w piłce ręcznej, uprawnienia instruktora lekkiej atletyki i koszykówki, 
sędziego lekkiej atletyki  i koszykówki, zaś nauczycielka I.O - instruktora rekreacji 
ruchowej (specjalność fitness) i instruktora pływania oraz sędziego lekkiej atletyki. 

Nauczyciel nauczania zintegrowanego nie posiadał dodatkowych kwalifikacji 
z zakresu w-f w postaci ukończonych studiów podyplomowych lub drugiego kierunku 
studiów.  

(dowód: akta kontroli, str. 90-91)  

 5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego (w zakresie w-f) w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 
W latach 2009/2010-2011/2012 jeden nauczyciel w-f uczestniczył  łącznie w sześciu 
formach doskonalenia, z których pięć dotyczyło przedmiotu, w tym jedno 
czterogodzinne szkolenie nt. „Wychowanie fizyczne w nowej podstawie 
programowej w szkołach ponadgimnazjalnych i w klasach IV-VI szkoły 
podstawowej”. Natomiast nauczycielka w-f uczestniczyła w dwóch szkoleniach,  
z których jedno dotyczyło nauczanego przedmiotu. Nauczycielka nauczania 
zintegrowanego – zatrudniona w szkole od roku szkolnego 2011/2011 nie 
uczestniczyła w żadnej formie doskonalenia 

(dowód: akta kontroli, str. 92) 

W trakcie okresu objętego kontrolą, jeden z dwóch nauczyciel w-f oraz jedna 
nauczycielka nauczania zintegrowanego, nie brali udziału w żadnej z form 
kształcenia i doskonalenia w zakresie wdrażania podstawy programowej z 2008 r. 
Zgodnie z § 33 pkt 6 statutu SP i statutu Gimnazjum z 16 października 2008 r. oraz 
§ 23 ust.3 lit. c Statutu LO do obowiązków nauczycieli w szczególności należy 
dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz systematyczne pogłębianie 
i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych. Do doskonalenia zawodowego 

                                                      
20 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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zobowiązuje nauczycieli art. 12 ust. 3 i art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela21 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 
Dyrektor wyjaśnił, że nauczycielka nauczania zintegrowanego oraz nauczycielka w-f 
zostały zatrudnione w Szkole od roku szkolnego 2011/2011 i nie uczestniczyły  
w żadnym szkoleniu z  zakresu podstawy programowej z 2008 r., gdyż szkolenia  
w zakresie wdrażania podstawy programowej z wychowania fizycznego odbywały 
się w latach wcześniejszych, a obecnie brak jest ofert w powyższym zakresie  
w pobliskich ośrodkach doskonalenia nauczycieli.  

                                                            (dowód: akta kontroli, str. 92-99)             

5.3. Nadzór pedagogiczny Dyrektora ZS w zakresie wychowania fizycznego. 
W statutach szkół wchodzących w skład Zespołu określono zasady sprawowania 
nadzoru pedagogicznego.  
W roku szkolnym 2009/2010 nie planowano i nie przeprowadzono obserwacji zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli w-f. Natomiast w latach 2010/2011-2011/2012 
zaplanowano i wykonano pięć obserwacji zajęć w-f, w tym w roku szkolnym 
2010/2011 jedną obserwację, natomiast w roku szkolnym 2011/2012 cztery.  
W nauczaniu zintegrowanym  (w roku szkolnym 2011/2012) zaplanowano  
i zrealizowano dwie obserwacje. Na podstawie przeprowadzonych powyższych 
obserwacji Dyrektor nie sformułował wniosków ani zaleceń. 
W okresie objętym kontrolą dyrektor Zespołu nie planował i nie prowadził ewaluacji 
problemowej i kontroli z zakresu w-f. Tematyka dwóch obserwacji zajęć 
zintegrowanych oraz pięciu obserwacji zajęć z w-f nie dotyczyła wdrażania 
podstawy programowej przedmiotu z 2008 r. i oceniania osiągnięć uczniów. 

                                                                        (dowód: akta kontroli, str. 100-111) 

Realizując nadzór pedagogiczny, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o systemie oświaty, nie ustalono (na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum) w 
szczególności efektów wdrażania podstawy programowej wychowania fizycznego z 
2008 r., z wykorzystaniem w tym celu określonych w powyższej podstawie 
wskaźników rozwoju osobowego uczniów. Nieprawidłowości w zakresie realizacji 
zajęć w-f wykazane w niniejszym wystąpieniu były, w ocenie NIK - m.in. skutkiem 
braku należytego nadzoru ze strony Dyrektora Zespołu.  

Dyrektor , odnosząc się do sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego i nie 
dokonania oceny wdrażania podstawy programowej w-f z 2008 r. stwierdził, że 
biorąc pod uwagę warunki i organizację w-f w Zespole miał świadomość, że „pełna 
realizacja nowej podstawy programowej nie była możliwa”.  

(akta kontroli, str. 97-99) 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością ZS w zakresie wychowania 
fizycznego. 
W badanym okresie, podmioty zewnętrzne  (Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, 
Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Olecku, Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Olecku) nie przeprowadziły w Zespole kontroli z zakresu objętego 
kontrolą NIK;   

(dowód: akta kontroli, str. 5.4/1-6) 

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

                                                      
21 Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
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Wyniki badania kwestionariuszowego uczniów: 
W badaniu udział wzięli wszyscy uczniowie z kl. I, II i III Gimnazjum oraz II i III LO, tj. 
łącznie 22 uczniów. Większość badanych uczniów – 14 (88%) podało, że lubi 
zajęcia w-f. Czterech uczniów (25%) systematycznie poza szkołą uprawia 
dyscypliny sportowe lub ćwiczy rekreacyjnie, natomiast rzadko lub wcale 12 
uczniów. Uczniowie stwierdzili, że podczas zajęć w-f preferowane były takie 
aktywności jak: gry zespołowe (16 wskazań, tj. 100% ogółu odpowiedzi), 
lekkoatletyka (6 wskazań - 38%), ćwiczenia gimnastyczne (11 wskazań - 69%) i 
ćwiczenia na siłowni (1 wskazanie – 6%).Ponad trzy czwarte uczniów (14, tj. 88%) 
uważa, że zapoznano ich z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na 
lekcjach w-f, natomiast dwóch uczniów (12%) było odmiennego zdania. Spośród 
osób, które uznały, że zapoznano je z powyższymi zasadami, 12 stosowało je na 
zajęciach z przedmiotu. Prawie dwie trzecie uczniów (10 osób – 63%) podała, że 
dostosowywano stopień trudności i intensywności ćwiczeń do ich aktualnej 
sprawności fizycznej i możliwości fizycznych, natomiast sześciu uczniów (37%) 
stwierdziło, że nigdy lub czasami. Przypadki unikania udziału w lekcjach w-f były 
spowodowane w opinii uczniów m.in.: nieciekawie prowadzonymi zajęciami (pięć 
wskazań), zbyt trudnymi (intensywnymi) ćwiczeniami przewyższającymi ich 
możliwości (dwa wskazania), zapomnienia stroju i obuwia (dwa wskazania), obawą 
że by się źle czuł lub coś by mu się stało (jedno wskazanie), niemiłym 
postepowaniem nauczyciela lub dawanie kary „za nic” (jedno wskazanie).W opinii 
dziesięciu uczniów (63%) uważało, że ocenianie ich osiągnięć z w-f było słuszne (6 
uczniów było przeciwnego zdania). Zdaniem 10 uczniów (63%) udział w szkolnych 
zajęciach w-f przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej (6 uczniów było 
przeciwnego zdania).Trzy czwarte uczniów (12 osób – 75%) uznało, że w ocenianiu 
z w-f uwzględniany był głównie wysiłek włożony w wykonanie ćwiczeń, ośmiu 
uczniów – sprawność fizyczna, systematyczny udział w zajęciach – 8 uczniów  
i jeden uczeń – wiadomości i umiejętności zasad w gry. Prawie dwie trzecie uczniów 
(10 osób – 63%) podała, że udział w szkolnych zajęciach w-f przyczynił się do ich 
zwiększenia sprawności fizycznej. Sześciu uczniów było odmiennego zdania. 
Prawie 82% uczniów (13 osób) podała, że zna wymagania z w-f oraz zasady  
i kryteria oceniania. Trzech uczniów było przeciwnego zdania. Ponad połowa 
uczniów (9 osób – 56%) stwierdziła, że udział w zajęciach w-f umożliwił im 
opanowanie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu edukacji zdrowotnej. Siedmiu 
uczniów była odmiennego zdania. 
Wyniki badania kwestionariuszowego rodziców: 
W badaniu udział wzięło 15 rodziców (68% wszystkich uczniów z kl. I, II i III 
Gimnazjum oraz II i III LO, tj. łącznie 22 uczniów). Większość badanych rodziców – 
11 (73%) podało, że syn/córka chętnie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach w-f, 
natomiast czterech rodziców (27%) wskazało na raczej tak.  Rodzice wskazali, że 
syn/córka unika zajęć w-f, gdyż: ćwiczenia są zbyt trudne (jedno wskazanie), slaby 
program zajęć (jedno wskazanie), niechęć do sport (jedno wskazanie), zakwasy 
(jedno wskazanie), różnego rodzaju bóle ( jedno wskazanie) choroba (3 wskazania), 
zwolnienie lekarskie (jedno wskazanie), siedmiu rodziców nie udzieliło odpowiedzi. 
Wszyscy rodzice (15) stwierdzili, że szkoła zapewnia warunki bezpieczeństwa na 
zajęciach w-f. Natomiast 14 rodziców podało, że znane są im wymagania 
edukacyjne z w-f stanowiące podstawę oceniania osiągnięć syna/córki, przeciwnego 
zdania był jeden rodzic. Prawie czy czwarte (11 wskazań) podało, że są 
systematycznie informowani o postępach syna/córki z w-f. Innego zdania było 4 
rodziców. Wszyscy rodzice (15 wskazań uważają, że udział syna/córki  
w obowiązkowych zajęciach w-f przyczynił się do zwiększenia sprawności fizycznej. 
Czterech rodziców podało, ze udział ich syna/córki w zajęciach w-f przyczynił się do 
korekty wad postawy i przeciwdziałaniu nadwagi/otyłości, zaś czterech było 
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odmiennego zdania. Uczestniczenie rodziców w planowaniu, realizacji i ocenianiu 
zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej w szkole (wypełniali tylko rodzice uczniów 
Gimnazjum) wskazało 6 rodziców. Pięciu było odmiennego zdania. 
Wyniki badania kwestionariuszowego nauczycieli w-f oraz kształcenia 
zintegrowanego: 
W badaniu wzięło udział trzech nauczycieli (100%). Na zadane pytanie: 1/czy 
obiekty i wyposażenie szkoły w sprzęt sportowy zapewniają pełną realizację 
programu nauczania wychowania fizycznego? 2/czy zapewniono systematyczną 
pomoc nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.? 3/ czy zapewniono  systematyczną 
pomoc nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie realizacji podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 4/ czy są  przygotowani do: 
oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wymagań szczegółowych podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r., pełnienia roli koordynatora edukacji 
zdrowotnej w szkole, w tym planowania, realizacji i ewaluacji zajęć, przygotowania 
do realizacji wymagań szczegółowych bloku Edukacja zdrowotna podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r.; wprowadzania form organizacji 
zajęć obowiązkowych wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów – wszyscy 
nauczyciele udzielili odpowiedzi „tak” lub „raczej tak”. Na pytanie jakie dostrzegają  
istotne problemy utrudniające realizację podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r. nauczyciele podali: łączenie grup Gimnazjum z LO oraz mało 
liczne grupy. Natomiast na pytanie jakie działania należałoby w ich ocenie podjąć, 
aby ranga wychowania fizycznego w szkole wzrosła nauczyciele wskazali: praca w 
większych grupach (12-15), zmotywowanie uczniów do uprawiania sportu w różnych 
formach, ukierunkowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych na daną dyscyplinę 
sportową (podział na grupy wiekowe) 

(dowód: akta kontroli str. 118-124) 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli22, wnosi o: 
1. Zapewnienie pełnego wdrożenia podstawy programowej wychowania fizycznego 

z 2012 r. we wszystkich klasach Gimnazjum, które rozpoczęły cykl kształcenia w 
latach szkolnych 2010/2011-2012/2013. 

2. Zapewnienie właściwej organizacji zajęć wychowania fizycznego. 
3. Zapewnienie zgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć 

uczniów z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych. 

4. Rzetelne dokumentowanie realizacji poszczególnych form i ćwiczeń w ramach 
zajęć wychowania fizycznego.  

5. Zapewnienie realizacji wymaganego wymiaru godzin zajęć z w-f w Gimnazjum, 
zgodnie z normą określoną w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie 
ramowych planów nauczania z 2002 r dla oddziałów gimnazjum. 

6. Rozważenie ustalenia zasad współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Społecznej „SZKOL-MED” w Olecku w zakresie sprawowania opieki 
profilaktycznej nad uczniami. 

 

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

Wnioski pokontrolne 
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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 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 21 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, dnia          grudnia 2012 r. 
 
                       Kontroler 

 

Henryk Dykty 
główny specjalista kontroli państwowej 
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