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Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

Kontrola P/12/067 - Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych  
i niepublicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Olsztynie  

Kontroler Janina Stasiewicz-Kopacz - główny specjalista kontroli państwowej,                        
upoważnienie  do kontroli nr 82298 z 05.10. 2012 r.                              
                                                                                 (dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie (Zespół, Szkoła),  

10-685 Olsztyn, ul. Krasickiego 2  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Kazimierz Kapla - dyrektor  

                                                                              (dowód: akta kontroli str.3-6)   

 

Ocena kontrolowanej działalności 

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

Ocenę pozytywną uzasadnia prawidłowa realizacja podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r. oraz prawidłowa organizacja zajęć z tego przedmiotu.  
 
Nieprawidłowościami było natomiast niepodjęcie skutecznych działań w celu 
wyeliminowania zagrożeń dla uczniów wynikających ze złego stanu technicznego boisk 
sportowych oraz nieuwzględnienie w wewnątrzszkolnym oraz przedmiotowym systemie 
oceniania (odpowiednio WSO i PSO) niektórych wymagań określonych przepisami 
w zakresie dokonywania oceny osiągnięć uczniów. 
NIK zwraca ponadto uwagę na to, iż Szkoła nie zorganizowała zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, w sytuacji gdy badania przesiewowe wykazywały dużą grupę 
uczniów z dysfunkcjami ruchowymi. Ponadto w Liceum nie zrealizowano w cyklu 
kształcenia 2009/10-2011/12 ok. 11% zaplanowanego wymiaru zajęć. Także tylko 
jeden z sześciu zatrudnionych w Szkole nauczycieli wychowania fizycznego 
uczestniczył w trakcie trzech lat objętych kontrolą NIK w zewnętrznych przedmiotowych 
formach doskonalenia zawodowego. 

1. Organizacja i realizacja kształcenia w zakresie wychowania fizycznego  

1.1. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w systemie 
klasowo-lekcyjnym 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach Zespołu Szkół funkcjonowało 
Gimnazjum Nr 24 oraz V Liceum Ogólnokształcące im Wspólnej Europy. 

                                                                                         

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna. 
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W latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 w Zespole zorganizowano 
zajęcia wychowania fizycznego odpowiednio dla 870, 812 i 795 uczniów. Zajęcia te 
odbywały się w 44 - 45 grupach ćwiczeniowych (w roku szkolnym 2011/2012 w 45 
grupach, w tym w czterech grupach w Gimnazjum). Grupy te były tworzone 
z zachowaniem zasady rozdziału płci i liczyły od 17 do 26 uczniów (grupy ćwiczeniowe 
międzyoddziałowe zorganizowano na IV etapie edukacyjnym). Liczba zaplanowanych 
godzin wychowania fizycznego na poszczególnych etapach edukacji wynosiła 
w Gimnazjum cztery godziny tygodniowo natomiast w Liceum trzy godziny tygodniowo 
i były one realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym.  

                                                                                    (dowód: akta kontroli str.7-11) 

Zespół, dla potrzeb prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, posiadał do dyspozycji: 
dwie sale gimnastyczne (w tym jedną z sal o zmniejszonym wymiarze), siłownię, boiska 
sportowe do piłki ręcznej, koszykowej i plażowej, skocznię w dal i wzwyż oraz kort 
tenisowy. 

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 

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

W latach szkolnych objętych kontrolą w Zespole nie zorganizowano zajęć wychowania 
fizycznego z możliwością wyboru rodzajów ćwiczeń przez uczniów.  

W Zespole nie skorzystano z możliwości wynikających z § 1rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (uprzednio § 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w tej samej sprawie2), stosownie do 
których zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane przez szkołę, jako 
zajęcia klasowo – lekcyjne oraz zajęcia do wyboru przez uczniów, jako :sportowe, 
sprawnościowo - zdrowotne, taneczne lub w formie aktywnej turystyki. 

                                                                                        (dowód: akta kontroli str. 14) 

 
1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 

W okresie objętym kontrolą w Zespole prowadzono nadobowiązkowe zajęcia sportowe 
pozalekcyjne, w ramach Szkolnego Klubu Sportowego, (finansowane ze środków 
budżetu Urzędu Miasta Olsztyna), w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, 
nożna, koszykowa, tenis stołowy. Tygodniowy wymiar godzin tych zajęć w latach 
szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, w ramach całej Szkoły wynosił 
odpowiednio 5, 8 i 2 godziny. W okresie tym, w nadobowiązkowych zajęciach 
sportowych uczestniczyło w roku szkolnym 2009/2010 - 63 uczniów (7,2%), 2010/2011 
- 95 uczniów (11,7%) oraz w roku 2011/2012 - 69 uczniów (8,7%). 

W Szkole nie organizowano zajęć z pływania. Powodem tego - wg wyjaśnień dyrektora 
Zespołu Kazimierza Kapla – był brak stosownej propozycji ze strony nauczycieli WF. 

(dowód: akta kontroli str.15-16) 

Poza obowiązkowymi zajęciami z wychowania fizycznego nauczyciele wychowania 
fizycznego prowadzili w Szkole zajęcia sportowe, realizując obowiązek wynikający 
z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela3. W latach szkolnych 2009/10-2011/12 
skorzystało z tych zajęć odpowiednio: 61 uczniów (13,1 % ogółu uczniów Szkoły), 
84 (18,1%) i 117 (25,4%). Zajęcia sportowe obejmowały takie dyscypliny jak: tenis 

                                                      
2 Odpowiednio: Dz. U. Nr 175, poz. 1042 i Dz. U. Nr 136, poz. 1116. 
3  Dz.U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. 
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stołowy i ziemny, piłka nożna, siatkowa, ręczna i koszykowa, biegi przełajowe. Na ich 
realizację przeznaczono odpowiednio w poszczególnych latach 6, 6 i 7 godzin 
tygodniowo ,respektując obowiązek realizacji takich zajęć w wymiarze co najmniej 
dwóch godzin tygodniowo w gimnazjum i jednej godziny w liceum. 

(dowód: akta kontroli str. tab. nr 17) 

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

Z analizy zapisów w dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną 
wynika, że monitorowała ona stan zdrowia uczniów, m.in. w zakresie otyłości  
i wad postawy. Wyniki tych badań przekazywane były dyrektorowi na początku każdego 
roku szkolnego. Uczniowie ze stwierdzoną otyłością podawani byli co trzy miesiące 
pomiarom wagi i ciśnienia tętniczego RR, co odnotowywano w kartach zdrowia 
uczniów. Monitoringu wad postawy dokonywano w oparciu o lekarskie „Karty 
profilaktyczne” oraz dostarczane przez uczniów zaświadczenia lekarskie od lekarzy 
ortopedów, odnotowując również ten fakt w „Kartach zdrowia uczniów”. 

(dowód: akta kontroli str. 18-25)  

W latach szkolnych objętych kontrolą pielęgniarka szkolna oraz lekarze specjaliści 
stwierdzili występowanie dysfunkcji ruchowych, u odpowiednio 400, 361 i 364 uczniów, 
co stanowiło od 45 do 50% ich ogółu, z tego: 

 skoliozę (odpowiednio u 222,129 i 181 uczniów); 

 asymetrię bioder, barków, łopatek, uszkodzenia stawu biodrowego, kolanowego, 
dysfunkcje pourazowe, wrodzone dysplazje stawów biodrowych i szpotawość kolan 
(122, 94 i 91); 

 nadwagę (68, 129 i 78); 

 otyłość (17, 26 i 40); 

 płaskostopie (3, 5 i 4). 

W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, odpowiednio 191, 108 i 146 
uczniów (którzy posiadali zaświadczenia lekarskie o częściowym zwolnieniu z zajęć 
wychowania fizycznego) objętych było zajęciami korekcyjnymi realizowanymi poza 
szkołą.  

Spośród pozostałych uczniów wykazujących niepełnosprawność ruchową (ustaloną na 
podstawie testów przesiewowych, przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną) dla 
odpowiednio 177, 231 i 188 uczniom uczniów wskazano zasadność uczęszczania na 
zajęcia korekcyjne podstawowe, możliwe do zrealizowania w szkole, 

W ocenie NIK, stosunkowo duża liczba uczniów z dysfunkcjami ruchowymi (25% ogółu 
uczniów szkoły) nie objętych specjalistycznymi zajęciami korekcyjnymi uzasadniała 
podjęcie działań w celu prowadzenia zajęć korekcyjnych w zakresie możliwym do 
zrealizowania w Szkole, tym bardziej, że Szkoła posiadała salę wraz z wyposażeniem 
oraz zatrudniała nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia takich zajęć.  

Pomimo posiadania tej wiedzy Szkoła nie zorganizowała żadnej z form zajęć 
korekcyjnych dla tej grupy uczniów. 

Należy zauważyć, że art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela daje możliwość 
zorganizowania w szkole zajęć korekcyjnych, a ponadto zajęcia takie mogą być 
zaproponowane w ramach form zajęć do wyboru przez uczniów zgodnie z zaleceniami 
warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej z 2008 r.-  

Dyrektor Szkoły w złożonym wyjaśnieniu stwierdził, iż podejmie działania w celu 
zorganizowania zajęć korekcyjnych dla tej grupy uczniów, po uzyskaniu dodatkowych 
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środków. Wg składającego wyjaśnienie niezbędne byłoby także zatrudnienie w Szkole 
specjalistów z zakresu zajęć korekcyjnych. W ocenie NIK, zatrudnienie specjalistów nie 
byłoby jednak konieczne ze względu na to, iż nauczyciele w-f posiadali formalne 
uprawnienia do prowadzenia takich zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 26-28) 

1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania wychowania 
fizycznego 

W latach szkolnych 2011/2012-2012/2013, zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów 
Gimnazjum prowadzone były na podstawie „Programu wychowania fizycznego – 
Gimnazjum Zdrowie Sport Rekreacja” - U. Kierczak (Oficyna Wydawnicza Impuls 
II wydanie z 2011 r.). W Liceum zajęcia w latach szkolnych 2009/10-
2011/12  realizowane były w oparciu o autorski „Program z wychowania fizycznego dla 
potrzeb V Liceum Ogólnokształcącego IV etap edukacyjny” sporządzony przez sześciu 
nauczycieli wychowania fizycznego, a w roku szkolnym 2012/2013 realizacja zajęć 
wychowania fizycznego odbywała się na podstawie „Programu nauczania wychowania 
fizycznego dla IV etapu edukacyjnego Zdrowie Sport Rekreacja” - U. Kierczak (Oficyna 
Wydawnicza Impuls, 2012 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 29) 

Oględziny szkolnej bazy sportowej służącej do prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego, przeprowadzone w obecności nauczyciela wychowania fizycznego  
i kierownika gospodarczego Zespołu wykazały, że Szkoła spełniała warunki w zakresie 
możliwości realizacji w latach szkolnych 2009/2010-2012/2013 programów nauczania 
dla III i IV etapu edukacyjnego pod względem posiadanej infrastruktury sportowej, 
urządzeń i sprzętu sportowego.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13; 30-31) 

Zatwierdzone przez dyrektora Zespołu i realizowane przez nauczycieli wychowania 
fizycznego w latach szkolnych 2009/10-2012 r., programy nauczania wychowania 
fizycznego poprzedzone były diagnozą indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. 
Diagnoza potrzeb odbywała się na początku roku szkolnego we współpracy nauczycieli 
wychowania fizycznego z pielęgniarką szkolną, która przekazywała im informacje 
pisemne (w formie notatek na odrębnych arkuszach z informacjami medycznymi 
wynikającymi z zaświadczeń lekarskich) o możliwościach uczniów w spełnianiu 
wymagań określonych programem nauczania na III i IV etapie edukacyjnym. W wyniku 
ww. czynności poszczególni uczniowie zwalniani byli przez dyrektora szkoły z czynnego 
uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego: całkowicie  (grupa C) lub częściowo 
(grupa B). 

(dowód: akta kontroli str. 32-33) 

W dopuszczonym programie nauczania: „Program wychowania fizycznego – 
Gimnazjum. Zdrowie Sport Rekreacja”, uwzględniono wymagania szczegółowe 
wchodzące w skład siedmiu bloków tematycznych, tj.: „diagnoza sprawności 
i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego”, „trening sportowy”, „sporty całego życia 
i wypoczynek”, „bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista”, „sport”, „taniec 
i edukacja zdrowotna”.  

 (dowód: akta kontroli str. 34-36) 

Programy nauczania wychowania fizycznego wdrażane w III i IV etapie edukacyjnym, 
opracowane przez nauczycieli w-f, zostały zatwierdzone przez dyrektora Szkoły, po 
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zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zamieszczeniu ich w szkolnym zestawie 
programów nauczania.  

(dowód: akta kontroli str. 37- 40) 

1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania fizycznego  

W okresie od 1 września 2011 r. do 31 października 2012 r. ogółem 19 godzin zajęć 
wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum odbyło się poza salami gimnastycznymi, 
tj. na boiskach szkolnych oraz w terenie (stanowiło to 15% wszystkich godzin zajęć WF 
dla tych uczniów, zrealizowanych w tym okresie).  

Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych klas I(a i b) i II(a i b) Gimnazjum, 
dotyczących realizacji programu nauczania wychowania fizycznego w latach szkolnych 
2011/2012 i 2012/2013 (do 31 października) wykazała, że w niepełnym cyklu III etapu 
edukacji, zrealizowano 42% minimalnej liczby godzin określonej w podstawie 
programowej (385 godzin). W największym zakresie zrealizowano treści z bloku 
„trening zdrowotny” - 65% godzin, a w najniższym „taniec” - 9% godzin.  

Oględziny obiektów sportowych oraz analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych 
wykazały, że Szkoła na III i IV etapie edukacji zapewniała urządzenia i sprzęt sportowy 
niezbędny do zdobycia przez uczniów umiejętności oraz rozwinięcia sprawności 
fizycznych, określonych w podstawie programowej z 2008 r. Zajęcia te odbywały się 
w salach sportowych, tzw. dużej i małej oraz korekcyjnej i siłowni. Ponadto zajęcia 
ruchowe odbywały się na boisku szkolnym.  

W trakcie oględzin stwierdzono, że stan techniczny obiektów sportowo-rekreacyjnych 
(zewnętrznych), tj. boisk do piłki ręcznej i koszykówki, bieżni prostej, skoczni wzwyż  
i w dal oraz rzutni był zły. W ocenie NIK, podłoże z dynatopu, na którym po opadach 
deszczu tworzą się masy zalegającego błota porośniętego mchem, zagrażało zdrowiu  
i życiu korzystających z tych obiektów uczniów, tak podczas lekcji wychowania 
fizycznego, jak i w trakcie uprawiania przez nich sportu szkolnego.  

Z wyjaśnień dyrektora Zespołu wynika, iż zły stan techniczny obiektów sportowych 
wynika z tego, iż „(…)Teren, na którym znajdują się obiekty sportowe, jest podmokły  
z drenażem, który nie odprowadza należycie wód opadowych”  Składający wyjaśnienie 
podał ponadto, że „W ramach posiadanych środków finansowych na bieżące potrzeby 
staramy się w okresie wiosenno-letnim doprowadzać część obiektów do bezpiecznego 
użytkowania co jest bardzo pracochłonne, a efekty prac konserwatorsko-naprawczych 
bywają czasami bardzo krótkie w zależności od warunków atmosferycznych” oraz,  
że w ramach Wieloletnich Planów Inwestycyjnych występowano do Urzędu Miasta 
Olsztyna z „zakresem rzeczowym zadania inwestycyjnego”, polegającego na zmianie 
lokalizacji boisk sportowych i wymianie ich nawierzchni” (dwa pisma wysłane w dniach 
28 kwietnia 2010 r. i 29 kwietnia 2011 r.). Szkoła nie uzyskała od organu prowadzącego 
odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie, a w konsekwencji środków finansowych na 
ten cel.  

                                         (dowód: akta kontroli str. 30-31; 43; 48-49; 173-174; 266-270) 

W związku z tym, że Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu rozpoczęło działalność 
w roku szkolnym 2011/2012, stopień wdrożenia programu wychowania fizycznego 
z 2008 r.4 wynosił w badanym cyklu kształcenia 162 godziny, tj. 34,6% w stosunku do 
zaplanowanych na cały etap edukacyjny. W oparciu o program nauczania wychowania 
fizycznego dla gimnazjum: „Program wychowania fizycznego – Gimnazjum Zdrowie 
Sport Rekreacja” (U. Kierczak), Szkoła zaplanowała na realizację programu nauczania 

                                                      
4 Dane z analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych objęła klasy I a i I b oraz II a i II b, z lat szkolnych 2011/2012 i 

2012/2013 (do 31.10.2012 r.) . 
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wychowania fizycznego w systemie klasowo-lekcyjnym w III. etapie edukacji łącznie 
468 godzin, w tym 30 godzin na realizację bloku „Edukacja zdrowotna. 

Z analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych kl. I, II i III (oddziały i) Liceum z lat 
szkolnych 2009/10 – 2011/12  oraz 2012/13 (do 27.04.2012 r.) wynika, że zaplanowany 
program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacji zrealizowano w 89% 
(nie zrealizowano 35 z 318 godzin zajęć). Przyjęte w programie liczby godzin dla bloku 
tematycznego w pełni zrealizowano tylko w przypadku zajęć z piłki ręcznej, 
w pozostałych przypadkach (lekkoatletyka, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna 
gimnastyka podstawowa oraz rytm-taniec-muzyka-rekreacja) zajęcia zrealizowano 
w zakresie od 83,3 do 94,0% zaplanowanej liczby godzin. Z wyjaśnienia dyrektora 
Szkoły wynika, że przyczyną tego były dodatkowe dni wolne od zajęć, przypadające 
w okresach świątecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43) 

W ramach realizacji w Gimnazjum wymagań edukacji zdrowotnej podejmowano 
następujące działania: 

 .Na początku każdego cyklu kształcenia, pielęgniarka szkolna we współpracy 
z nauczycielami w-f, dokonywała (w oparciu o wywiad środowiskowy i informacje 
od rodziców) diagnozy potrzeb uczniów, którą następnie korygowała stosownie do 
wyników przeprowadzonych badań przesiewowych. . 

 Sporządzono „Plan edukacji zdrowotnej młodzieży szkolnej na lata 2009-2012”, 
„Plan pracy pielęgniarki szkolnej na lata 2009-2012”5 oraz „Zasady koordynacji 
i współdziałania nauczycieli przedmiotów wychowania fizycznego, biologii, 
przedsiębiorczości i religii z pielęgniarką szkolną”. Pielęgniarka szkolna prowadząc 
zajęcia z edukacji zdrowotnej, współpracowała z nauczycielami biologii poprzez 
udział w prowadzonych przez nich zajęciach lekcyjnych realizując na nich siedem 
zewnętrznych programów dotyczących edukacji zdrowotnej (programy te 
wyszczególniono na str. 7 niniejszego wystąpienia). Pielęgniarka szkolna 
współpracowała również z wychowawcami klas, przygotowując wspólnie z nimi 
„Karty badań profilaktycznych” 14 i 16 latka. Programami o tematyce zdrowotnej, 
prowadzonymi przez pielęgniarkę szkolna wraz z nauczycielami biologii, 
wychowawcami i nauczycielami wychowania fizycznego, objęci byli wszyscy 
uczniowie Szkoły. Szkoła posiadała analizy dotyczące edukacji zdrowotnej na III 
i IV etapie nauczania, wykazując w nich zrealizowane programy, formy ich 
realizacji oraz liczbę uczniów w nich uczestniczących.  

 Zajęcia edukacji zdrowotnej w ramach biologii i religii prowadzone były 
z wykorzystaniem takich form, jak: prelekcje i projekcje filmów instruktażowych, 
Metody te i techniki wykorzystano np. w ramach biologii, przeprowadzając dla 
dziewięciu klas liceum i gimnazjum (278 uczniów, 38,6%) w roku szkolnym 
2011/2012 zajęcia nt.: „AIDS” w kontekście wirusowego zapalenia wątroby typu B”. 

 Nauczyciele w-f zrealizowali w Gimnazjum (w okresie od 1 września 2011 do 
31 października 2012) w klasie I (w oddziałach a, b i g) 6 godzin związanych 
z edukacją zdrowotną, co stanowiło 20% godzin określonych na cały III etap 
edukacji w podstawie programowej W-F z 2008 r. Zajęcia prowadzone były 
w pomieszczeniach obiektów sportowych w formie pogadanek na temat 
bezpieczeństwa i higieny psychicznej i fizycznej człowieka. 

Uczniowie Szkoły i rodzice nie uczestniczyli w planowaniu zajęć z edukacji zdrowotnej. 
Wychowawcy klas, na comiesięcznych spotkaniach z rodzicami, informowali ich 
natomiast o charakterze i stopniu realizacji planowanej tematyki zdrowotnej, do której 
                                                      
5 Dalej „Plany” 
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rodzice bezpośrednio mogli się odnieść. Pielęgniarka szkolna przekazywała uczniom 
klas I list do rodziców nt realizowanych w szkole programów zdrowotnych, natomiast 
uczniom klas II i III  broszury i ulotki w których były zawarte treści edukacji zdrowotnej, 
np. „Jak dbać o higienę jamy ustnej”? lub „Jak należy postępować w przypadku, gdy 
ugryzie nas kleszcz?”. W latach objętych kontrolą nie dokonywano ewaluacji przebiegu 
zajęć z edukacji zdrowotnej z udziałem uczniów i ich rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 57-91) 

W ramach zajęć lekcyjnych w-f w III i IV klasach Liceum realizowano ścieżkę edukacji 
zdrowotnej zawartą  w treści nauczania rytm-taniec-muzyka-rekreacja. Z zapisów 
w dziennikach lekcyjnych wynika, że w ramach tych treści prowadzone były zajęcia 
w terenie, w formie wycieczek, rajdów rowerowych. Na zaplanowanych na cały cykl IV 
etapu nauczania 53 godzin tego rodzaju zajęć zrealizowano 48 (90,6%). 

W roku szkolnym 2011/2012, pielęgniarka szkolna w ramach realizacji ścieżki 
edukacyjnej „Edukacja prozdrowotna”, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
w sprawie podstawy programowej z 2002 r., przeprowadziła dla uczniów liceum 
w klasie IIb trzygodzinne zajęcia nt.: „Pierwszy dzwonek”, w klasach If, IIb, IIIb i IIIe 
jednogodzinne zajęcia nt.: ”AIDS w kontekście wirusowego zapalenia wątroby”, w klasie 
IIIb jednogodzinne zajęcia z profilaktyki antyk leszczowej nt: „Kleszcz mały czy duży nic 
dobrego nie wróży”. Ponadto w klasach gimnazjalnych i licealnych wyświetlony został 
film oraz przeprowadzono pogadankę na temat możliwości zarażenia się 
meningokokami.  
Ponadto na IV etap nauczania, w roku szkolnym 2012/2013, zaplanowano zajęcia 
z edukacji zdrowotnej w wymiarze 8 godzin, określając jednocześnie metody pracy 
m.in. filmy, pogadanki, prelekcje. 

(dowód: akta kontroli str. 42-43; 93) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Zespołu w zakresie organizacji i  realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

2.  Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego 

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

Zespół posiadał wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów dla Gimnazjum i Liceum 
(WZO), które zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną 16 stycznia 2007 r. i 16 
czerwca 2011 r. Posiadano również opracowany przez nauczycieli wychowania 
fizycznego przedmiotowy system oceniania uczniów z wychowania fizycznego, odrębny 
dla Gimnazjum i Liceum. Zostały one zatwierdzone przez Dyrektora 16 stycznia 2007 r. 
i 16 czerwca 2011 r. 

Uregulowania zawarte PSO były analogiczne do postanowień §§ 2, 3, 4, 6 i 7 
rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dalej rozporządzenie w sprawie 
oceniania)6.  

Pojęcie „wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki przedmiotu” określone § 7 rozporządzenia w sprawie 
oceniania zostało uwzględnione w ramach obszaru „Aktywność jako jednego z czterech 
obszarów podlegających ocenie.  

                                                      
6Dz.U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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W PSO określono także kwestie postępów - mierzenia  sprawności merytorycznej, którą 
sprawdza się w każdym semestrze na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności 
Fizycznej.  

Według PSO oceny klasyfikacyjne powinny stanowić średnią ocen z czterech obszarów 
oceniania: 

1) Systematyczność w usprawnianiu - wdrożenie ucznia do systematycznego 
podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym. 

2) Aktywność - wdrożenie ucznia do podejmowania maksymalnego wysiłku, 
zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy i samodzielności 
w planowaniu i organizowaniu procesu nauczania –uczenia się. 

3) Poziom umiejętności ruchowych - wdrożenie ucznia do kształtowania 
i doskonalenia umiejętności z różnych from aktywności ruchowych, 

4) Postęp sprawności motorycznej – wdrożenie ucznia do samokontroli, samooceny 
i samodoskonalenia sprawności motorycznej. 

Dla powyższych obszarów uwzględniono stosowne kryteria oceny. 

W „Postanowieniach końcowych PSO” ustalono ogólne kryteria na poszczególne oceny 
szkolne, m.in. na ocenę „celujący”. Wg stosownego zapisu uczeń dla uzyskania takiej 
oceny musi: „wykazywać się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, 
umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej 
klasie. Powinien prowadzić też sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczyć 
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oraz brać udział w konkursach, zawodach 
i olimpiadach, reprezentując szkołę”.  

W Zespole określono tzw. „Standardy wymagań” dla poszczególnych klas, które 
dotyczyły zasad oceniania osiągnięć uczniów w ramach sześciu dyscyplin sportowych, 
tańca oraz „wiadomości ogólnych” (łącznie siedem  zapisów odnoszących się ogólnie 
do podstawy programowej wychowania fizycznego dla gimnazjum z 2008 r (obecnie 
z 2012 r.).  

W zakresie sposobu oceniania osiągnięć uczniów stwierdzono jednak następujące 
nieprawidłowości: 

1) W ramach oceniania wewnątrzszkolnego nie określono w statucie sposobu 
uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, co było niezgodne z § 5  ust. 2 
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 
(rozporządzenie w sprawie oceniania)7; 

2) W sposób nieuprawniony stwierdzono w § 12 pkt 3 WSO, określającym ogólne 
wymagania na poszczególne oceny, że podstawą ich ustalenia jest m.in. poziom 
posługiwania się treściami nauczania z zakresu podstaw programowych. 
Tymczasem podstawą do wystawienia oceny, w szczególności  klasyfikacyjnej, 
jest poziom opanowania treści nauczania programu danego przedmiotu, 
uwzględniającego tę podstawę, co wynika m.in. z   § 2 ust. 2  rozporządzenia 
w sprawie oceniania. 

3) W PSO sformułowano wymagania edukacyjne (tzw. Standardy wymagań) 
z wychowania fizycznego z sześciu dyscyplin sportowych i tańca, lecz nie 
wypoziomowano ich w odniesieniu do poszczególnych ocen szkolnych (lub 
przynajmniej progowych wymagań powiązanych ze skalą ocen szkolnych). Było to 

                                                      
7 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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niezgodne z postanowieniami § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, 
stosownie do którego wymagania edukacyjne (z uwzględnieniem w przypadku 
wychowania fizycznego wysiłku ucznia, o którym mowa w  §7 ww. 
rozporządzenia), są niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, dlatego też, jeśli mają spełniać ww. funkcję, powinny być 
ustopniowane (wypoziomowane). 

4) Ponadto w ramach ww. Standardów wymagań nie uwzględniono wymagań bloku 
Edukacji zdrowotnej określonych w podstawie programowej wychowania 
fizycznego dla gimnazjum z 2008 r., a także treści nauczania odnoszących się 
niektórych wymagań szczegółowych (oznaczono nr bloku i numer kolejny 
wymagania w ramach bloku), m.in.: 1.3., 1.4., 2.1, 2.2., 2.3., 2.5. (częściowo), 2.6., 
2.8 (częściowo), 3.3., 4.1. (częściowo); 4.3., 4.4., 5.1. (częściowo), 5.3., 5.4 
(częściowo). 

5) W obszarze Aktywność podano ogólnie, że plusy są stawiane za wiedzę 
teoretyczną z zakresu dyscyplin sportowych i na temat promocji zdrowia, co nie 
wyczerpuje znamion wypełniania postanowień § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie oceniania. 

6) Określone w PSO na ocenę celujący kryterium opanowania umiejętności 
i wiadomościami wykraczających poza program nauczania w danej klasie,  jest 
niezgodne z § 3 ust. 3 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
oceniania, stosownie do którego wymagania edukacyjne, stanowiące obok wysiłku 
ucznia podstawę do wystawienie ocen klasyfikacyjnych, wynikają z realizowanego 
programu nauczania, tzn. wymagania te powinny być również jednoznacznie 
określone na ocenę celujący. Ocena celujący powinna być dostępna dla każdego 
ucznia, a nie bazować na  kryterium odnoszącym się do bliżej nieokreślonych 
(niewskazanych w PSO) treściach kształcenia wykraczających poza program 
nauczania. Z kolei na ocenę bardzo dobry wspomniano m.in. o kryterium  
opanowania zadań z bliżej niezdefiniowanego w PSO poziomu dla danej klasy 
(w PSO dla Gimnazjum wymagania edukacyjne nie zostały wypoziomowane 
w powiązaniu ze skalą ocen szkolnych).  

 (dowód: akta kontroli str. 94-172; 265) 

2.1. Stosowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego przyjętych w szkole 
zasad oceniania osiągnięć uczniów 

Badanie poprawności oceniania przez nauczyciela wysiłku wkładanego przez dwóch 
uczniów (kl. II gimnazjum) ze stwierdzoną niesprawnością ruchową (nadwaga 
i skolioza) wykazało, że nauczyciele wychowania fizycznego dostosowali wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych tych uczniów, 
oceniali osiągnięcia uczniów, jak podali nauczyciele w-f  „obserwując włożony przez 
uczniów wysiłek w realizację wymagań przedmiotu wychowania fizycznego”  Z zapisów 
w dziennikach lekcyjnych wynika, że oceniano uczniów za umiejętności, wiadomości 
oraz postawę. 

(dowód: akta kontroli str. 271) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
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3.  Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego 
i we współzawodnictwie sportowym 

3.1.  Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 frekwencja ogółem w Szkole 
wynosiła odpowiednio 86,4%, 87,1% i 87,2% (liceum) oraz 92,2% (gimnazjum w roku 
szkolnym 2011/2012) natomiast na lekcjach wychowania fizycznego (liczona jako 
odsetek liczby uczniów obecnych w szkole) w liceum wynosiła (również odpowiednio): 
85,7%, 85,9% i 86,8%, w gimnazjum: 92,2% (2011/2012). Odsetek uczniów liceum, 
którzy w ww. latach szkolnych byli stale zwolnieni z czynnego udziału w lekcjach 
wychowania fizycznego (na podstawie § 8 rozporządzenia w sprawie sposobu 
oceniania w porównaniu do uczniów w szkole) wynosił odpowiednio 10,6%, 7,8% 
i 8,6% ogółu uczniów uczęszczających do Szkoły, w gimnazjum 5,4% (2011/2012). 

(dowód: akta kontroli str. 175-177) 

Na podstawie badania kontrolnego, przeprowadzonego w wybranym tygodniu roku 
szkolnego 2012/2013, w którym odbywały się wszystkie lekcje wychowania fizycznego, 
ustalono, że obecnych było: 87,5% uczniów gimnazjum oraz 85,5% uczniów liceum. 
W oddziale na etapy edukacyjne (III i IV) przyczynami nieuczestniczenia w ćwiczeniach 
było odpowiednio: 

III – etap:   
Obecni niećwiczący – 66 uczniów     
W tym z powodu: 

 decyzja dyrektora o zwolnieniu – 27 (40,9% ogółu 
niećwiczących) 

    

 bieżące zwolnienie lekarskie – 9 (13,6%)     

 zwolnienie rodziców – 21 (31,8%)     

 brak stroju – 8 (12,2%)     

 inne przyczyny – 1 (1,5%) 
 
IV etap: 

    

Obecni niećwiczący – 279 uczniów     
W tym z powodu: 

 decyzja dyrektora o zwolnieniu – 119 (42,7% ogółu 
niećwiczących) 

    

 bieżące zwolnienie lekarskie – 26 (9,3%)     

 zwolnienie rodziców – 71 (25,5%)     

 brak stroju – 38 (13,6%)     

 inne przyczyny – 25 (9,0%) 
 

    

(dowód: akta kontroli str. 178) 

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

W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, decyzjami dyrektora Szkoły, 
odpowiednio 91 (tylko liceum), 62 (tylko liceum) i 65 (w tym 62 liceum i 3 gimnazjum) 
uczniów zwolnionych było z zajęć wychowania fizycznego. Podstawą tych decyzji były 
opinie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia uczniów w tych zajęciach, 
wydane na czas określony przez lekarzy. W opiniach tych lekarze określali czas 
zwolnienia uczniów z zajęć oraz przeciwwskazania, co do udziału uczniów w zajęciach 
ruchowych wychowania fizycznego. Brak było w nich natomiast wskazania na czym 
polegały ograniczone możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach. Wydając decyzje, 
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o których mowa wyżej, dyrektor Szkoły uwzględniał w pełni czasokres zwolnienia 
uczniów z zajęć określony w opinii lekarzy. W arkuszach ocen uczniów zwolnionych 
z zajęć wychowania fizycznego w miejscu ocen śródrocznej i rocznej zapisywano„ 
zwolniony/zwolniona”. Z dokumentacji szkolnej (m.in.: z zapisów w dziennikach 
lekcyjnych) wynika, że uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego decyzjami 
Dyrektora Szkoły byli obecni w miejscu zajęć WF lub przebywali w czytelni szkolnej.  

Szkoła nie posiadała opracowanych procedur udzielania zwolnień uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego. W Statucie Szkoły zawarto natomiast zapisy dotyczące trybu 
zwolnień, powołując się na rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r.8.   

Dyrektor Szkoły podał, że: „Rodzice (prawni opiekunowie) w okresie objętym kontrolą 
nie wnioskowali o zwolnienie uczniów z zajęć wychowania fizycznego bezpośrednio do 
niego.  

(dowód: akta kontroli str. 179-190) 

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym. 

W Zespole corocznie organizowane były mistrzostwa Szkoły w dyscyplinach: tenis 
stołowy i piłka nożna chłopców. Organizowano również halowy konkurs skoku wzwyż, 
jesienne biegi przełajowe oraz rozgrywki w piłkę siatkową. 

Ponadto, w latach szkolnych objętych kontrolą, odpowiednio 117 (13,7%), 118 (14,8%) 
i 118 (16,4%) spośród ogółu uczniów Zespołu uczestniczyło corocznie w pozaszkolnych 
zawodach sportowych.  

W latach szkolnych objętych kontrolą Szkoła (liceum) brała udział w zawodach objętych 
wojewódzkim kalendarzem imprez sportowych organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy i Ośrodek Sportu i Rekreacji i stowarzyszenie sportowe „JUVENIA”  
w Olsztynie. Uczniowie brali udział w zawodach szczebla miejskiego, powiatowego  
i wojewódzkiego. Uczestniczyli w tych zawodach w dyscyplinach: lekkoatletyka (LA), 
biegi przełajowe, piłka: siatkowa, plażowa, nożna, koszykowa i ręczna dziewcząt  
i chłopców, tenis stołowy, smocze łodzie oraz szachy. W wyszczególnionych wyżej 
dyscyplinach w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 zajęli odpowiednio 
5, 5 i 7pierwszych miejsc; 5, 6 i 6miejsc drugich oraz 6, 4 i 7 trzecich miejsc. Łącznie 
w ww. latach uczniowie Szkoły 16, 15 i 20 razy stawali na podium dla zwycięzców. 

Ponadto, biorąc udział w rozgrywkach tzw. „Licealiadzie” w piłce siatkowej dziewcząt  
w 2010/2011 i 2011/2012 r., reprezentantki Szkoły zajęły odpowiednio VIII i VII miejsce. 

Szkoła nie podpisywała żadnych umów ani porozumień z klubami i stowarzyszeniami 
sportowymi.  

(dowód: akta kontroli str. 191-198) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie. 

 

4.   Warunki bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły 

W salach sportowych i miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych 
w Szkole umieszczone były regulaminy korzystania z obiektów sportowych oraz 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 

                                                      
8 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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Zgodnie z § 31 ust. 6-7 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach9 [dalej rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie w szkołach] 
nauczyciele na pierwszych zajęciach z wychowania fizycznego przeprowadzili lekcje 
organizacyjne (wpisy w dzienniku lekcyjnym) w czasie których zapoznali uczniów  
z obiektami sportowymi Szkoły, omawiali zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu  
i urządzeń sportowych, zwracając szczególną uwagę na bezpieczne wykonywanie 
ćwiczeń w trakcie zabaw i gier sportowych. 

Wyposażenie sportowe Szkoły posiadało atesty lub certyfikaty spełniając wymóg § 9 
ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-31) 

Dyrektor Szkoły dokonywał corocznie kontroli stanu technicznego wszystkich obiektów 
budowlanych, w tym stanu obiektów sportowych. Stosownie do wymogów § 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, kopie protokołów 
z tych kontroli, podpisane przez osoby biorące w nich udział, przekazywano  
do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna (organowi 
prowadzącemu).W protokołach tych nie wskazywano jednak na zły stan techniczny 
nawierzchni boisk, co zostało wykazane w niniejszej kontroli (p. pkt. 1.6 wystąpienia). 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie (PPIS) przeprowadził w dniach 
8 maja i 17 listopada 2009 r. oraz 6 października 2010 r. trzy kontrole okresowe. 
W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 8 maja 2009 r. zalecono uzupełnienie 
wyposażenia w środki higieny (mydło, dozowniki i ręczniki) w bloku sportowym. Szkoła 
zawiadomiła PPIS o wykonaniu tego zalecenia. 

Ponadto w latach 2009-2012 przeprowadzonych zostało siedem półrocznych kontroli  
(w miesiącu maju i listopadzie) obiektów budowlanych, które nie wykazały 
nieprawidłowości (nie wydano zaleceń).  

NIK zwraca uwagę, iż nie odnotowywanie w protokołach kontroli okresowych złego 
stanu technicznego nawierzchni boisk, mogło być jedną z przyczyn nie uzyskania od 
organu prowadzącego środków na ich modernizację. 

(dowód: akta kontroli str. 199-209) 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Dyrektor Zespołu, spełniając wymóg określony w art. 67 ust. 1 pkt 4 uso10, zapewnił 
miejsce na funkcjonowanie gabinetu pielęgniarskiego oraz zatrudnił pielęgniarkę 
szkolną. W tym celu zawarł z Grażyną K. (pielęgniarką, wpisaną do rejestru 
pielęgniarek prowadzących indywidualną praktykę zawodową) umowę użyczenia 
pomieszczeń na gabinet pielęgniarski. Na podstawie tej umowy ww. osoba była 
zobowiązana do opieki zdrowotnej nad uczniami Zespołu w czasie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 800 do 1500. 

W oparciu o sporządzone przez pielęgniarkę szkolną (na każdy rok szkolny) „Plany 
edukacji zdrowotnej młodzieży szkolnej” oraz „Plany pracy pielęgniarki szkolnej”, 
przedkładane dyrektorowi Zespołu, prowadziła edukację zdrowotną poprzez realizację 
programów profilaktycznych w zróżnicowanych formach w obu etapach edukacyjnych. 
W okresie objętym kontrolą przeprowadziła corocznie m.in.: testy przesiewowe (w 
ramach bilansu zdrowia) dla 1672 uczniów, stwierdzając u 1014 spośród nich (60,64%) 
negatywny wynik testu, wystosowała 306 wezwań rodziców w sprawach zdrowia ich 

                                                      
9Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm 
10Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U.Nr256, poz. .2572 ze zm.) 

Uwagi 
dotyczące 

badanej 
działalności  
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http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.222882:part=§3u1&full=1
http://nowylex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.222882:part=§3u2&full=1
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dziecka. Przeprowadziła także 1626 wywiadów środowiskowych. Ponadto 
współpracowała z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami wychowania fizycznego, biologii, 
psychologiem i pedagogiem szkolnym 

Corocznie, uczestniczyła w posiedzeniach Rad Pedagogicznych (na początku i końcu 
roku szkolnego), przedstawiając „Plan pracy gabinetu profilaktyki i edukacji zdrowotnej” 
(na każdy rok szkolny) oraz przedkładając  sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej prowadzonej w Szkole. W treści tych sprawozdań, w części 
„Uwagi i wnioski” zawarto ocenę współpracy pielęgniarki z dyrekcją Szkoły 
i nauczycielami (również w-f). Każdorazowo współpraca ta była określana jako „bardzo 
dobra”. Jedynie w sprawozdaniu z roku szkolnego zawarto wniosek wskazujący na 
potrzebę weryfikacji menu bufetu szkolnego.  

                                                                         (dowód: akta kontroli str. 57-91; 210-216) 

Zgodnie z § 20 wyżej powołanego rozporządzenia, w pokoju nauczycieli wychowania 
fizycznego znajdowały się apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy oraz instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. Ponadto 
nauczyciele wychowania fizycznego odbyli szkolenia w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy (wymóg określony § 21 ww. rozporządzenia), posiadając odpowiednie 
potwierdzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 30-31; 217-228) 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Z zapisów szkolnej bazy danych (SIO), wynika, że w ciągu ostatnich sześciu lat 
szkolnych (od 2006/2007 r.) w Szkole odnotowano sześć wypadków na lekcjach 
wychowania fizycznego w tym w 2006/2007 r. dwa wypadki, 2008/2009 trzy oraz 
2009/2010 jeden wypadek. Przyczynami wypadków było: niewłaściwe posługiwanie się 
urządzeniami (2 wypadki), uderzenie nieumyślne (2 wypadki) oraz nieuwaga 
(2 wypadki). 

(dowód: akta kontroli str. 229) 

Z analizy prowadzonej w Zespole dokumentacji w zakresie postępowania w razie 
wypadków uczniów na zajęciach wychowania fizycznego wynika, że w Szkole 
przestrzegano postanowień §§ 40, 41 ust. 1, § 43, § 45 ust. 1, §§47 i 50 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Ponadto prowadzony 
rejestr wypadków zgodny był ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. 
rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 230) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym zakresie. 

 

 

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego oraz nadzór 
pedagogiczny w zakresie wychowania fizycznego 

5.1. Stan zatrudnienia w szkole i kwalifikacje nauczycieli wychowania fizycznego  

W Zespole w roku szkolnym 2011/2012 roku zatrudniano sześciu nauczycieli 
wychowania fizycznego, z tego czterech w gimnazjum. Trzech spośród tych  
nauczycieli posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, a pozostałych trzech 
stopień nauczyciela mianowanego. 
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Wszyscy nauczyciele przedmiotu wychowanie fizyczne legitymowali się ukończeniem 
stopnia studiów wyższych magisterskich wychowania fizycznego, odpowiedniego dla 
gimnazjum i liceum. Ponadto, stosownie do § 1 pkt 3 rozporządzenia MEN 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,11nauczyciele ci posiadali przygotowanie pedagogiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 231-233) 

5.2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego (w zakresie 
wychowania fizycznego). 

W trakcie trzech lat szkolnych objętych kontrolą NIK, jeden z sześciu nauczycieli WF 
uczestniczył w trzech przedmiotowych formach doskonalenia zawodowego (w roku 
szkolnym 2009/2010 w dwóch ośmiogodzinnych kursach pn. „NordicWalking’” 
i „Gimnastick”, natomiast w 2010/2011 r. w wojewódzkiej konferencji metodycznej nt. 
„Zajęcia wychowania fizycznego do wyboru – decyduj o sobie” (11 godzin).  

Pięciu, spośród sześciu nauczycieli wychowania fizycznego, nie uczestniczyło 
w formach kształcenia i doskonalenia zawodowego niezbędnych do  wdrażania 
podstawy programowej przedmiotu z 2008 r., jak na przykład: diagnozowanie 
możliwości i potrzeb uczniów w aspekcie wyboru i konstruowania programu nauczania; 
stosowanie aktywizujących metod pracy wspierających aktywne uczestnictwo uczniów 
w zajęciach wychowania fizycznego; konstruowanie, modyfikacja i ewaluacja programu 
nauczania, w tym sposób realizacji, ewaluacji procesu i efektów prowadzenia edukacji 
prozdrowotnej; ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów z wychowania fizycznego; 
organizacja i realizacja form zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.  

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 234-235) 

5.3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego 

W badanym okresie nadzór nad wdrożeniem podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r., w tym ewaluację, kontrolę i obserwację zajęć na III etapie 
edukacji,  sprawowała Dorota Hołubowska, z-ca dyrektora Zespołu.  

Z zapisów w arkuszach kontroli pracy nauczycieli wychowania fizycznego, 
prowadzących zajęcia w gimnazjum (wg stanu na wrzesień 2011 i 2012 r.) wynika, iż 
realizowane przez nich plany pracy były zgodne z podstawą programową z 2008 r. Po 
zakończeniu roku szkolnego 2011/2012 z-ca dyrektora dokonała również kontroli 
stopnia realizacji planów pracy zawierających podstawę programową, odnotowanych 
przez nauczycieli wychowania fizycznego.  

Ponadto z zapisów w dziennikach lekcyjnych Gimnazjum wynika, że kontrolowała ona  
w szczególności zapisy tematów lekcji wychowania fizycznego, liczbę zrealizowanych 
godzin oraz ewidencję obecności uczniów na zajęciach. 

(dowód: akta kontroli str. 236-247) 

Uwzględniając wytyczne MEN oraz potrzeby Zespołu, dyrektor ustalił na poszczególne 
lata szkolne następujące priorytety w tym zakresie: 

W roku szkolnym 2009/2010 

 diagnozowanie efektywności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracy 
szkoły, 

 sprawdzanie realizacji podstawy programowej, 

                                                      
11 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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 badanie systematyczności realizacji programów nauczania, 

 określenie poziomu przestrzegania zapisów Statutu V LO.  

Ponadto ustalono szczegółowy zakres obserwacji, obejmujący m.in. cele zajęć i ich 
realizację, zgodność planów pracy z podstawą programową, trafność stosowanych 
metod i form pracy z uczniami, wykorzystanie środków dydaktycznych, indywidualizację 
nauczania, zaangażowanie uczniów, jawność i umotywowanie oceny, częstotliwość 
i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, organizację zajęć, dyscyplinę pracy 
oraz dokumentację nauczyciela przedmiotu. 

W roku szkolnym 2010/2011 m.in.: 

 diagnozowanie efektywności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracy 
szkoły. 

 określenie poziomu przestrzegania wewnątrzszkolnych aktów prawnych: programu 
wychowawczego, programu profilaktyki, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
zarządzeń dyrektora szkoły. 

W ramach nadzoru pedagogicznego opracowano zagadnienia obserwacji i kontroli 
m.in. dotyczące: realizacji podstawy programowej, celów zajęć i ich realizacji, trafności 
zastosowanych metod i form pracy z uczniami, wykorzystania środków dydaktycznych, 
indywidualizacji nauczania, zaangażowania uczniów, relacji interpersonalnych, 
utrwalania i podsumowywania treści zajęć, kryterialnego oceniania, częstotliwości i form 
sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz organizacji zajęć. 

W roku szkolnym 2011/2012: opracowanie zasad wspomagania ucznia w zależności od 
jego możliwości i potrzeb. 

Opracowane zagadnienia obserwacji w ramach nadzoru pedagogicznego dotyczyły 
zagadnień m.in., takich jak.: informacja zwrotna do uczniów i jej rodzaj, ocenianie, 
zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji, wdrażanie podstawy programowej z 2008 r. 
w gimnazjum oraz zgodność tematu zajęć z planem dydaktycznym. Zajęcia w-f były 
poddane hospitacji obejmującej następujące obszary: zgodność planów pracy 
z podstawą programową, jawność i umotywowanie oceny oraz  częstotliwość i formy 
sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.  

Obserwacje wykazały, że zajęcia odbywały się zgodnie z planem pracy nauczyciela, 
zawierającym podstawę programową. Lekcje zawierały wszystkie konieczne elementy. 
Występowało ocenianie zgodne z przedmiotowym systemem oceniania, 
uwzględniające wysiłek i zaangażowanie ucznia w wykonywanie poleceń nauczyciela. 
Zajęcia były atrakcyjne, co powodowało, iż młodzież chętnie w nich uczestniczyła. Cele 
lekcji zostały zrealizowane. 

Jak podała Wicedyrektor Szkoły Agnieszka Kowalewska „Efektem pracy nauczycieli w-f 
jest duże usportowienie uczniów szkoły, czego dowodem jest wysoki udział młodzieży 
w zawodach sportowych na różnym szczeblu oraz liczne ich sukcesy sportowe. 
Ponadto efektem działań nauczycieli w-f jest zajmowanie przez placówkę czołowych 
miejsc w wojewódzkim rankingu na najbardziej usportowioną szkołę w województwie. 
W roku szkolnym 2011/2012 szkoła znalazła się na szóstym miejscu w województwie i 
na pierwszym miejscu w Olsztynie”.  

 (dowód: akta kontroli str. 91-92; 248-262) 

W ramach nadzoru pedagogicznego w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 
i 2011/2012 zaplanowano łącznie 26 obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli 
wychowania fizycznego (tematyka hospitacji podana powyżej). Z zaplanowanych 
obserwacji zrealizowano jedynie 4 (15,4%), W wyniku dokonanych obserwacji nie 
wydano zaleceń. 
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W latach szkolnych objętych kontrolą, Szkoła nie była poddana ewaluacji zewnętrznych 
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.  

(dowód: akta kontroli str. 91-92; 263-264) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zespołu w zbadanym obszarze.  

 

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.12 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1. Uwzględnienie w wewnątrzszkolnym oraz przedmiotowym systemie oceniania 
wszystkich wymagań określonych przepisami w zakresie dokonywania oceny 
osiągnięć uczniów. 

2. Rozważenie podjęcia działań w celu realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej, dla uczniów którym badanie przesiewowe wykazało 
niesprawności ruchowe. 

3. Podjęcie skutecznych działań w celu doprowadzenia obiektów sportowych do 
stanu umożliwiającego w pełni bezpieczne prowadzenie zajęć wychowania 
fizycznego. 

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 terminie21 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,   grudnia 2012 r. 

 
Kontroler  

 

Janina Stasiewicz-Kopacz 

Główny specjalista kontroli państwowej  

 

 

 

                                                      
12 Dz. U. z 2012 r. poz. 82 
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