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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 Opolu 

Kontroler Sebastian Kurpierz, główny specjalista kontroli państwowej.,  
upoważnienie do kontroli nr 82228 z dnia 24 września 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu, ul. Dubois 28 45-070 Opole1  
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Raźniewska, Dyrektor ZSO w Opolu. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność ZS w zakresie organizacji i efektów kształcenia z wychowania 
fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowa organizacja kształcenia z zakresu 
wychowania fizycznego, w tym zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane 
kwalifikacje, stworzenie oferty nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, 
zapewnienie bardzo dobrych warunków sprzętowo-bazowych do uprawiania sportów 
i aktywny udział uczniów we współzawodnictwie sportowym. Formułując powyższą 
ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła także wzrost frekwencji na zajęciach 
wychowania fizycznego oraz zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć i opieki medycznej. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na 
niezrealizowaniu w pełni podstawy programowej wychowania fizycznego w objętych 
badaniem oddziałach klas I-III Gimnazjum w cyklu kształcenia w latach 2009/2010-
2011/20123, w tym bloku Edukacja zdrowotna, co uniemożliwiło osiągnięcie w pełni 
celów kształcenia na tym etapie edukacji, niezgodności wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych4 
i nieskutecznym nadzorze pedagogicznym w tym zakresie, nieujęciu wypadków 
uczniów w latach 2006/2007-2007/2008 w szkolnej bazie danych Systemu 
Informacji Oświatowej oraz niezapewnieniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy dwóm nauczycielom wychowania fizycznego przed rozpoczęciem 
prowadzenia przez nich zajęć.  

                                                      
1 Dalej: ZSO w Opolu. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3  Załącznik 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 szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 
Od dnia 1 września 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 977), do którego załącznik nr 4 przewiduje wymagania analogiczne, jak w 2008 r. 

4  Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm. dalej: rozporządzenie w sprawie oceniania. 
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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 2009/2010-2011/2012 w strukturze ZSO w Opolu funkcjonowało 
Publiczne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Dwujęzycznymi5 i Liceum 
Ogólnokształcące Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi6. Zajęcia z wychowania 
fizycznego7 w tym okresie prowadzono w 36 grupach ćwiczeniowych liczących od 
siedmiu do 26 uczniów, z tego w 12 grupach ćwiczeniowych w Gimnazjum dla 
odpowiednio 171, 170 i 172 uczniów oraz w 24 grupach ćwiczeniowych w Liceum 
dla odpowiednio 387, 390 i 376 uczniów.  
Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych8, 
liczba uczniów w grupach ćwiczeniowych nie przekraczała 26, natomiast zajęcia 
w mniejszych od dwunastoosobowych grupach wymaganych ww. przepisem 
prowadzono w roku szkolnym 2009/2010 w ośmiu grupach ćwiczeniowych9, 
w 2010/2011 w sześciu10 a w roku szkolnym 2011/2012 w siedmiu grupach 
ćwiczeniowych11 za zgodą organu prowadzącego ze względu na dużą rotację 
uczniów. Zajęcia wf zarówno w Gimnazjum, jak i Liceum odbywały się 
w oddzielnych grupach dla dziewcząt i chłopców, co było zgodne z § 6 ust. 5a 
rozporządzenia w sprawie planów nauczania. Podział na grupy ćwiczeniowe 
dokonywany był w ramach jednego oddziału.  
W ZSO w Opolu, zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty12 ustalono czterogodzinny obowiązkowy wymiar zajęć 
wychowania fizycznego13 dla uczniów Gimnazjum oraz trzygodzinny dla uczniów 
Liceum.  

(dowód: akta kontroli str. 132-134, 218-219, 316-317) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

W kontrolowanym okresie zajęcia obowiązkowe wf do wyboru dla uczniów 
prowadzono w ZSO w Opolu, w wymiarze jednej godziny tygodniowo we wszystkich 
sześciu oddziałach Gimnazjum. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach: piłki 
siatkówkowej i koszykowej, pływania, lekkoatletyki14, gimnastyki/jogi/pilates15 
(w roku szkolnym 2009/2010 – 131 uczniów, tj. 76,6%, 2010/2011 – 166, tj. 97,6%, 

                                                      
5 Dalej: Gimnazjum 
6 Dalej: Liceum 
7 Dalej: wf 
8 Dz. U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 ze zm., uchylone z dniem 1 września 2012 r.,  dalej: rozporządzenie w sprawie planów 

nauczania 
9 Dwóch w Gimnazjum i sześciu w Liceum 
10 Dwóch w Gimnazjum i czterech w Liceum 
11 Czterech w Gimnazjum i trzech w Liceum 
12 Od dnia 16 października 2010 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm., dalej: u.s.o., poprzednio art. 19 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. .U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) 
13 Z tego trzy godziny w systemie klasowo-lekcyjnym i jedna do wyboru przez uczniów 
14 W roku szkolnym 2009/2010 
15 Dodatkowo od roku szkolnego 2010/2011 
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a w 2011/2012 – 140 uczniów, tj. 81,4%). Formy prowadzenia zajęć odpowiadały 
określonym w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego16 (wcześniej § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 
sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego17). Uzgodnienie ww. zajęć z organem 
prowadzącym następowało poprzez zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na 
dany rok szkolny, w którym wymienione były te zajęcia.  

(dowód: akta kontroli str. 132-134, 135, 316-317) 

1. W ZSO w Opolu brak było odrębnej dokumentacji potwierdzającej przygotowanie 
zajęć w formie do wyboru przez uczniów według zasad określonych w § 3 
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania 
fizycznego (wcześniej § 3 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2009 r.), tj. po ich 
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, jak również analizy 
w zakresie potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć 
w danym sporcie lub aktywności fizycznej. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców 
opiniowały ogół zajęć edukacyjnych prowadzonych w ZSO w Opolu 
w poszczególnych latach objętych kontrolą, ujętych w planach pracy.  
Według wyjaśnień Dyrektora ZSO w Opolu, zajęcia obowiązkowe do wyboru przez 
uczniów klas gimnazjalnych wprowadzane były pilotażowo już od roku szkolnego 
2006/2007. Ich zakres był modyfikowany w konsultacji z zespołem nauczycieli wf 
(wobec możliwości zróżnicowania ich oferty), Radą Rodziców i z uwzględnieniem 
propozycjami uczniów (ankiety), do czasu kontroli NIK nie zachowano dokumentacji 
w ww. zakresie. Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła także, że w różnych latach zajęcia 
te się zmieniały się i były odpowiedzią na oczekiwania uczniów i ich 
rodziców/opiekunów. Propozycje zajęć konsultowane były z Radą Rodziców. 
Zwróciła również uwagę na obowiązujący w szkołach cykl planowania, który 
wymaga pełnego zaplanowania programowego, kadrowego i organizacyjnego roku 
szkolnego w maju roku poprzedniego, zanim zostanie przeprowadzona rekrutacja 
uczniów kolejnego rocznika, co wyklucza wzięcie pod uwagę ich zdania, ponieważ 
swoją obecność w szkole jako podmiot współdecydujący zaznaczają dopiero we 
wrześniu następującego roku szkolnego 

(dowód: akta kontroli str. 303-304) 

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że oferta zajęć do 
wyboru przez uczniów winna być dostosowania do zmieniających się corocznie 
m.in. potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danym 
sporcie lub aktywności fizycznej, miejsca zamieszkania, a także możliwości 
kadrowych oraz przygotowywana z zachowaniem procedury określonej w § 3 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania 
fizycznego. 
 

2. Dyrektor ZSO w Opolu nie skorzystała z możliwości prowadzenia zajęć do wyboru 
w Liceum. W wyjaśnieniach wskazała, że możliwość prowadzenia zajęć do wyboru 
przez uczniów w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w latach 
2009/2010-2011/2012 wymagana była w szkołach gimnazjalnych. Tego typu zajęcia 
wprowadzone zostały w Gimnazjum już wcześniej i stale funkcjonują od września 
2009 r. Taka formuła organizowania zajęć wf w szkołach ponadgimnazjalnych 
obowiązuje od września 2012 r., o ile jest to możliwe wobec czynników 
warunkujących organizację pracy szkoły. W pierwszym roku wprowadzenia nowej 
podstawy programowej w Liceum, po dokładnej analizie warunków bazowych szkoły 

                                                      
16 Dz.U. Nr. 175 poz. 1042, dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego  
17 Dz.U. Nr 136, poz. 1116, dalej: rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2009 r. 
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i symulacji układu planu zajęć uczniów od września br. Nie zostały wprowadzone 
blokowe podziały zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, gdyż brak 
było możliwości zabezpieczenia odpowiedniej ilości sal do przeprowadzenia zajęć, 
jak też wydłużenia czasu pobytu uczniów dojeżdżających w szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 166) 

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zarówno przepisy 
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania 
fizycznego, jak i poprzedzającego go rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2009 r., 
wskazywały możliwość oraz formy realizacji zajęć wychowania fizycznego również 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Brak możliwości udziału uczniów Liceum 
w wybranych formach zajęć wychowania fizycznego mógł być przyczyną niższej 
frekwencji uczniów na zajęciach wf w Liceum, niż w Gimnazjum, co opisano 
w pkt 3.1 niniejszego wystąpienia.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

 

W kontrolowanym okresie nadobowiązkowe pozalekcyjne zajęcia sportowo-
rekreacyjne w ZSO w Opolu prowadzone były wyłącznie w ramach realizacji przez 
nauczycieli wf zajęć wynikających art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela18. W ramach zajęć tych dostępne dla uczniów 
było uprawianie następujących dyscyplin: koszykówki, siatkówki, piłki nożna, 
pływania, gimnastyki, lekkoatletyki oraz jogi, a także udział w grach rekreacyjnych 
(badminton, unihokej). Łączny tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosił : w roku 
szkolnym 2009/2010 pięć godzin19, w 2010/2011 – osiem20 oraz w 2011/2012 sześć 
godzin21 oraz po jednej godzinie badmintonu i unihokeja w każdym roku szkolnym 
kontrolowanego okresu. W wymienionych powyżej zajęciach uczestniczyło: w roku 
szkolnym 2009-2010 -123 uczniów (21,9% ogółu uczniów ZSO w Opolu), 
w 2010/2011 – 225 uczniów (40,2%), a w 2011/2012 – 203 uczniów (37,0%). 
Zajęciami pływania w kolejnych latach kontrolowanego okresu objętych zostało 45, 
71 i 35 uczniów, co stanowiło odpowiednio: 8,0%, 12,7% i 6,4% uczniów ZSO 
w Opolu. 

Zgodnie z § 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji22 realizację powyższych zajęć 
dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 135a-136, 316-317,390) 

W badaniu ankietowym23 przeprowadzonym w trakcie kontroli NIK 67 uczniów ZSO 
(40,1%) podało, że systematycznie uprawia wybraną dyscyplinę sportową lub 
ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą, 73 uczniów (43,7%) wskazało, że czyni to 

                                                      
18 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.  
19 po jednej godzinie: koszykówka , siatkówka, piłka nożna, joga, pływanie, gimnastyka 
20 po jednej godzinie: koszykówka, siatkówka,  lekkoatletyka, piłka nożna, joga, pływanie, gimnastyka 
21 po jednej godzinie: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, joga, pływanie, gimnastyka 
22  Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania  
23 W badaniu uczestniczyło 115 uczniów oddziałów kl. III liceum, 52 uczniów kl.III gimnazjum, 107 rodziców uczniów oraz 6 
nauczycieli wychowania fizycznego 
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sporadycznie, natomiast 16 uczniów (9,6%) stwierdziło, że nie uprawia sportu i nie 
ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą (11 – 6,6% uczniów nie udzieliło odpowiedzi). 

 (Dowód: akta kontroli str. 362-368) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

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

W ZSO w Opolu w badanym okresie nie prowadzono zajęć korekcyjnych dla 
uczniów z wadami postawy i zagrożonych nadwagą lub otyłością. Żaden z rodziców 
(opiekunów) uczniów nie przedłożył orzeczenia lekarskiego dotyczącego wskazań 
do udziału dziecka w zajęciach rewalidacyjno-korekcyjnych, które obligowałoby 
Dyrektora do uwzględnienia w szkolnym planie nauczania zajęć rewalidacyjnych, 
o których mowa w § 3 ust. 2  pkt 1 i 5 rozporządzenia w sprawie planów nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 137-138) 

ZSO w Opolu nie posiadało odrębnej sali do gimnastyki korekcyjnej i żaden 
z nauczycieli wychowania fizycznego nie posiadał dodatkowych kwalifikacji do 
prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 121-122, 125, 140-141, 149) 

Według oświadczenia pielęgniarki szkolnej w ZSO w Opolu w kontrolowanym 
okresie przeprowadzano badania przesiewowe uczniów, jednakże nie prowadziła 
ona odrębnej dokumentacji statystycznej wyników tych badań, ani też nie 
przedkładała raportów z wyników ww. badań Dyrektor ZSO w Opolu – uzasadniając 
ten fakt brakiem wymagań w tym zakresie określonych w przepisach prawa.  

(dowód: akta kontroli str. 114) 

Według informacji uzyskanych w czasie kontroli w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli24, od podmiotu 
świadczącego opiekę medyczną nad uczniami ZSO w Opolu, niepełnosprawność 
ruchową stwierdzono w roku szkolnym 2009/2010 u 167 uczniów w ZSO w Opolu 
(30%), z tego: skoliozę u 88 uczniów (16% uczniów ZSO w Opolu), otyłość u 51 
(9%) i nadwagę u 28 (5%), w roku 2010/2011 u 163 uczniów (29%), z tego: skoliozę 
u 91 uczniów (16%), otyłość u 48 (8,5%) i nadwagę u 24 (4%), natomiast w roku 
szkolnym 2011/2012 u 165 uczniów (30%), z tego skoliozę u 93 uczniów (17%), 
otyłość u 46 (8%) i nadwagę u 26 (5%).  

 (dowód: akta kontroli str. 115,152) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że nieprzydatne byłyby przekazywane przez pielęgniarkę 
dane statystyczne zdepersonalizowane i niepodające wskazań, co do ewentualnych 
działań korekcyjnych w ramach zajęć wychowania fizycznego. Wobec faktu, 
iż w poprzednich latach szkolnych żaden z rodziców (opiekunów) uczniów nie 
przedłożył zaświadczenia o zdrowotnych uwarunkowaniach wymagających 
specjalistycznych zajęć korekcyjnych wf, takie zajęcia nie zostały zaplanowane, ani 
zorganizowane. W realizowanych programach znajduje się wiele zagadnień 
profilaktyki zdrowia i są one prowadzone zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, 
również poza zajęciami wf. 

(Dowód: akta kontroli str. 167-168) 

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że systematyczne 
rozpoznawanie stanu zdrowia i potrzeb uczniów w tym zakresie jest niezbędne nie 

                                                      
24 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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tylko w celu prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej, ale również m.in. w procesie 
dopuszczenia do użytku szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego, 
co opisano w pkt. 1.5 niniejszego wystąpienia, do skutecznego prowadzenia 
edukacji prozdrowotnej zgodnie z Zalecanymi warunkami i sposobami realizacji 
zajęć wf określonymi w podstawie programowej z 2008 r., a potrzeby zdrowotne 
uczniów winny być uwzględnianie także przy przygotowaniu przez Dyrektora szkoły 
propozycji form do wyboru przez uczniów zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie dopuszczalnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego (uprzednio 
§ 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2009 r.), co opisano w pkt. 1.2 
niniejszego wystąpienia. 
Zgodnie z § 6 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. 
w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą25, 
pielęgniarka współpracuje z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną, 
natomiast formy i zakres tej współpracy winny być ustalane przez Dyrektora 
Gimnazjum w sposób umożliwiający prawidłową realizację obowiązków związanych 
z przygotowaniem i realizacją zajęć.  

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego 

W badanym okresie w ZSO w Opolu na poszczególnych etapach edukacji 
dopuszczono do użytku następujące programy nauczania wychowania fizycznego: 
1) Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE-SPORT-REKREACJA U. Kierczak, 

J.Janota wydawnictwo Impuls rok 2009 – realizowany w Gimnazjum w cyklu 
kształcenia 2009/2010- 2011/2012 – szkolny numer dopuszczenia G-15/09 oraz 
w roku szkolnym 2012/2013;  

2)  Program wychowania fizycznego dla 4 etapów edukacyjnych U.Kierczak, T.Glos 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne rok 2001 – w realizowany w latach 
2009/2010-2011/2012 w klasach II i III Gimnazjum i Liceum (numer 
dopuszczenia MEN: DKW-4014-88/01); 

3)  Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych – wiedza ,sprawność, 
zdrowie T. Jazienicki realizowany od roku szkolnego 2012/2013 w Liceum– 
szkolny numer dopuszczenia LO-15/12. (program autorski niepublikowany26).  

 (dowód: akta kontroli str. 139, 257-302) 

ZSO w Opolu posiadał obiekty sportowe niezbędne do realizacji przyjętych 
programów nauczania z wf, tj.: boisko otwarte trawiaste wraz z bieżnią, skocznią do 
skoku w dal oraz rzutnią do pchnięcia kulą, halę sportową z boiskami do piłki 
ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz salę gimnastyczną z boiskiem do siatkówki. 
Ponadto uczniowie ZSO w Opolu uczęszczali na publiczny basen miejski, lodowisko 
oraz korzystali z kręgielni, a uczestnictwo uczniów na zajęciach wf prowadzonych na 
ww. obiektach odbywało się podczas zarezerwowanych dla ZSO w Opolu godzin, na 
podstawie indywidualnie nabywanych prze uczniów biletów wstępu. ZSO w Opolu 
znajdował również sprzęt i wyposażenie sportowe wymienione w realizowanym 
programie nauczania.  

(dowód: akta kontroli str. 121-123,140-142) 

                                                      
25 Dz. U. Nr 139, poz. 1133 
26 opracowany przez nauczyciela metodyka z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie 

zaopiniowany przez doradcę metodycznego  AWF w Katowicach 
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W dopuszczonym do użytku w Gimnazjum w cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/2012 programie nauczania Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE-SPORT- 
REKREACJA U.Kierczak, J.Janota, ujęto wszystkie wymagania szczegółowe 
określone dla zajęć wf w załączniku nr 4 do podstawy programowej z 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 143-148) 

W ZSO w Opolu dopuszczania do użytku programów nauczania dokonywała 
Dyrektor po ich uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę 
Rodziców.  

 (dowód: akta kontroli str. 156-159 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1. Dopuszczenie do użytku programów nauczania wychowania fizycznego w ZSO 
w Opolu nie zostało poprzedzone diagnozą potrzeb i możliwości psychofizycznych 
uczniów oddziału, w którym program nauczania wychowania fizycznego był (lub jest 
realizowany). Niezbędność przeprowadzenia powyższej diagnozy wynika z § 2 ust. 
4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów 
nauczania z dnia 8 czerwca 2009 r. 

Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniając powyższe stwierdziła, że diagnozę możliwości 
oraz potrzeb uczniów można przeprowadzić po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 
(wrzesień), czyli po rekrutacji nowych uczniów. Natomiast obowiązujący w szkołach 
cykl planowania wymaga pełnego zaplanowania programowego, kadrowego oraz 
organizacyjnego nowego roku szkolnego w maju roku poprzedniego roku szkolnego, 
tj. zanim zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów kolejnego rocznika. Takie 
postępowanie wyklucza branie pod uwagę potrzeb i możliwości uczniów przed 
rozpoczęciem przez nich nauki. 

(dowód: akta kontroli str. 155) 

2. Program Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE-SPORT-REKREACJA 
autorstwa U. Kierczak i J. Janoty (Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 r.) 
dopuszczony w Gimnazjum od roku szkolnego 2009/201027 nie zawierał w części 
programu wynikającej z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników28 treści kształcenia odnoszących się do 
wymagania 2.3 i 2.6 oraz częściowo wymagania 1.4. Powyższe wymagania 
szczegółowe zostały literalnie odnotowane w odrębnej części ww. programu 
nauczania, określonej w  §  4  ust. 1 pkt 2 lit. d ww. rozporządzenia (jako opis 
założonych osiągnięć uczniów), co nie wypełnia dyspozycji wynikającej ze 
wskazania § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia. Nauczyciele wychowania 
fizycznego Gimnazjum wnioskując o dopuszczenie do użytku ww. programu 
nauczania powinni usunąć powyższą wadę, uwzględniając we właściwej części 
programu treści kształcenia odnoszące się do wszystkich wymagań podstawy 
programowej. 

(dowód: akta kontroli str. 415) 
 

                                                      
27 W roku szkolnym 2009/2010 w klasach I, w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II, w roku szkolnym 2011/2012 w klasach 

I, II i III. 
28 Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730; obowiązującego do 18 lipca 2012 r., dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczania do 
użytku w szkole programów. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012 r., poz. 752), w którym omawianie kwestie określone zostały 
w tożsamy sposób.  
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1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 

Zajęcia wf dla uczniów Gimnazjum, w trzyletnim cyklu kształcenia 2009/2010–
2011/2012 odbywały się w salach gimnastycznych - 246 godzin lekcyjnych (54,2%), 
na szkolnym boisku – 118 godzin (26%), na pływalni – 60 godzin (13,2%) oraz 
w terenie- 30 godzin (6,6%). 

(Dowód: akta kontroli str. 151, 316-317) 

W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012, w objętych badaniem obu oddziałach 
Gimnazjum zrealizowano po 454 godziny lekcyjne zajęć wf, tj.  o 69 godzin (17,9%) 
więcej od normy 385 godzin określonej dla zajęć wf w  załączniku nr 6a 
do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. W ww. cyklu kształcenia 
w dziennikach lekcyjnych odnotowano realizację treści nauczania dotyczących 21 
z 33 (63,6%) wymagań szczegółowych, określonych dla zajęć wf w załączniku nr 4 
do podstawy programowej z 2008 r.  

(Dowód: akta kontroli str. 143-148, 316-317) 
 

W Liceum w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 została zrealizowana 
międzyprzedmiotowa ścieżka edukacji prozdrowotnej określona w załączniku nr 4 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół29 m.in. na lekcjach biologii, wychowania 
do życia w rodzinie, religii, etyki, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości.  
Pielęgniarka szkolna przeprowadzała wykłady dla uczniów Liceum z zakresu 
edukacji prozdrowotnej obejmujące m.in. profilaktykę chorób nowotworowych, 
szkodliwość palenia papierosów. W ramach edukacji prozdrowotnej ZSO w Opolu 
współpracowało z m.in.: Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym w Opolu, Biurem 
Centrum Zdrowia Publicznego oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu30. 

 (Dowód: akta kontroli str. 220-247, 316-317) 

Dyrektor ZSO w Opolu dopuściła do użytku w roku szkolnym 2012/2013 w Liceum 
Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych - wiedza, sprawność, zdrowie 
T. Jazienicki, który uwzględniał realizację edukacji zdrowotnej określonej 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół31. Ponadto dla realizacji 
edukacji prozdrowotnej zaplanowano na lata szkolne 2012/2013-2014/2015 
w Liceum programy i akcje: m.in.: Aids, HIV – dżuma XXI wieku, Czy umiem 
powiedzieć nie – kampania antynikotynowa, Narkotyki – chemiczna pułapka, Jaki 
jest twój sposób na relaks i walkę ze stresem, Walcz z agresją, zacznij od siebie. 
Powyższe działania zostały zawarte w: programach i planach pracy wychowawczej 
poszczególnych klas Liceum, kierunkach pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
szkolnym programie profilaktyki, planie pracy pielęgniarki szkolnej.  

Do czasu zakończenia kontroli NIK w ZSO w Opolu nauczyciele nie dokonywali 
udokumentowanej diagnozy potrzeb uczniów w zakresie edukacji zdrowotnej wraz 
z pielęgniarką szkolną. W Liceum nie przystąpiono do realizacji bloku Edukacja 
zdrowotna. W dopuszczonym do użytku w Liceum programie nauczania nie 
określono liczby godzin tych zajęć oraz nie wskazano roku szkolnego (semestru), 
w jakim będą one zrealizowane. 

                                                      
29  Dz. U. Nr 51, poz. 458. 
30 W przedłożonych do kontroli dokumentach nie zwymiarowano w pełni prowadzonej współpracy 
31 Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 977. 
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Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła, że zajęcia wf są realizowane w cyklu trzyletnim 
i dlatego w okresie trzech pierwszych miesięcy roku szkolnego 2012/2013 nie 
realizowano zajęć wf z bloku Edukacja zdrowotna.  

(Dowód: akta kontroli str. 139,312,318-361, 414) 

W badaniu ankietowym uczniowie stwierdzili, że podczas zajęć wychowania 
fizycznego preferowane były zajęcia ruchowe: gry zespołowe 153 wskazań (93,4%), 
lekkoatletyka 118 wskazania (69,2%), ćwiczenia gimnastyczne 74 wskazań (44,3%), 
siłownia 16 wskazań (8%). Według opinii uczniów nauczyciele wychowania 
fizycznego: zachęcali ich do czynnego udziału w zajęciach – 131 (78,4%), 
przeciwnego zdania było 24 uczniów (14,4%), 12 uczniów (7,2%) nie podało 
odpowiedzi, w pełni wykorzystywali czas zajęć na ćwiczenia – 123 (73,6%), 
przeciwnego zdania było 33 uczniów (19,8%), 11 uczniów (6,6%) nie podało 
odpowiedzi, prezentowali ćwiczenia w sposób zrozumiały 151 (90,4%), przeciwnego 
zdania było 7 uczniów (4,2%), 9 uczniów (5,4%) nie podało odpowiedzi oraz 
prowadzili zajęcia w ciekawy sposób – 115 (68,9%), przeciwnego zdania było 45 
uczniów (26,9%) 7 uczniów (4,2%) nie udzieliło odpowiedzi.  

 (Dowód: akta kontroli str. 362-368) 

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

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w dwóch badanych oddziałach 
Gimnazjum nie zrealizowano na zajęciach wf treści nauczania odnoszących się do 
12 z 33 wymagań (36,4%) określonych dla wf w załączniku nr 4 w podstawy 
programowej z 2008 r. (1.332, 1.433, 2.634, w tym wszystkich dziewięciu wymagań 
bloku Edukacja zdrowotna - 7.1-7.9)  

Do pełnej realizacji postawy programowej kształcenia ogólnego, w tym w zakresie 
wf, ZSO w Opolu był zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 u.s.o. 

(dowód: akta kontroli str. 143-148, 316-317) 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada Dyrektor ZSO w Opolu sprawujący 
nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli, m.in. w zakresie realizacji podstawy 
programowej oraz nauczyciele wychowania fizycznego, którzy, stosownie do art. 6 
Karta Nauczyciela, obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane 
z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym funkcją 
dydaktyczną. 
Nauczycielka wf prowadząca zajęcia w objętych badaniem oddziałach wyjaśniła, że 
po analizie przyjętego do użytku programu nauczania doszła do wniosku, iż tematy 
dotyczące bloku Edukacja zdrowotna będą realizowane na zajęciach z innych 
przedmiotów. Są to tematy, których realizacja wymaga wiedzy i umiejętności 
z różnych dziedzin, dlatego też uznałam, że będzie lepiej jak zrealizują je 
nauczyciele dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie. Przedstawiłam treści 
programowe z zakresu edukacji zdrowotnej nauczycielom odpowiedzialnym za 
realizację tych tematów, a także wychowawcom dwóch klas gimnazjalnych w roku 
szkolnym 2009/2010. Nauczyciele: biologii, wos-u, etyki, religii, wychowania do 
życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa przeznaczyli godziny w swoich 
programach tak, aby zrealizować tematy z edukacji zdrowotnej. Wychowawcy klas 
gimnazjalnych wpisali tematy z edukacji zdrowotnej do swoich programów 
wychowawczych na trzy lata nauki. Dowiedziałam się również, że pielęgniarka 

                                                      
32 Uczeń wyjaśnia , jakie zmiany zachodzą w budowie ciała i sprawności fizycznej w okresie dojrzewania płciowego 
33 Uczeń wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia 

masy mięśni 
34 Uczeń opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje między pracą, a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym, 

a fizycznym 
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szkolna, pedagog i psycholog szkolny realizują tematy związane z tą dziedziną. 
Wyjaśniła także, że wymagania 1.3, 1.4 i 2.6 wchodzą również w zakres edukacji 
zdrowotnej i były realizowane przez ww. nauczycieli. Na tematy wymienione w tych 
punktach 1.3, 1.4, 2.6 rozmawiałam z uczniami w czasie zajęć wychowania 
fizycznego realizując inne treści programowe. Nie zapisałam jednak tych tematów 
do dziennika lekcyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 214-215) 
 

Dyrektor ZSO w Opolu w wyjaśnieniach wskazała analogiczne jak nauczyciel wf 
przyczyny niezrealizowania bloku Edukacja zdrowotna oraz stwierdziła, że 
powtarzanie tych treści na zajęciach wf byłoby bezcelowe i niezgodne z zasadą 
korelacji między przedmiotami, natomiast wymagania 1.3, 1.4, 2.6 były realizowane 
na innych przedmiotach, a także na lekcjach wf w czasie prowadzenia ćwiczeń, ale 
nie zostało to potwierdzone zapisami w dziennikach szkolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 216-217) 

Wskazane w powyższych wyjaśnieniach przyczyny nie mogą stanowić uzasadnienia 
dla odstąpienia od realizacji treści nauczania określonych w przyjętym programie 
nauczania wf, wynikających z wymagań podstawy programowej z 2008 r. Treści 
nauczania bloku Edukacja zdrowotna przewidziane zostały do realizacji na zajęciach 
wf i na tych zajęciach winny być realizowane w sposób określony w Zalecanych 
warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r. oraz powinny być wspierane, a nie zastępowane przez realizację treści 
z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach innych przedmiotów. Nieodnotowanie 
w dziennikach lekcyjnych realizacji na zajęciach wf wymagań 1.3, 1.4 i 2.6 podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. świadczy także o nieprawidłowej 
realizacji określonego w § 7  ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, obowiązku dokumentowania 
przebiegu nauczania i tematów przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 143-148,214-217,316-317) 
 

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

2. Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
osiągnięć uczniów z przedmiotu wychowanie fizyczne  

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

W kontrolowanym okresie w ZSO w Opolu obowiązywały dwa wewnątrzszkolne 
systemy oceniania35 (z dnia 25 października 2004 r. i 25 listopada 2010 r.) 
stanowiące załącznik do Statutu ZSO w Opolu oraz trzy tożsame przedmiotowe 
systemy oceniania z wf36 (ustalane na każdy kolejny rok szkolny, wspólne dla 
Liceum i Gimnazjum, na dokumentach brak dat opracowania i zatwierdzenia ich do 
stosowania przez Dyrektora). W § 1 ust. 2 WSO wskazano, że w jego skład 
wchodzą PSO.  
Uczniowie wszystkich klas ZSO w Opolu na pierwszych zajęciach wychowania 
fizycznego w roku szkolnym byli zapoznawani z kryteriami oceniania określonymi 
w WSO i PSO.  

                                                      
35 Dalej: WSO. 
36 Dalej: PSO. 
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(Dowód: akta kontroli str. 173-213,314-315,398-399)  

Na podstawie analizy ocen uczniów z wf w dziennikach lekcyjnych, w tym dla dwóch 
uczniów z deficytem ruchowym (wskazanych przez nauczycieli wf) stwierdzono, że 
ocenianiu podlegały m.in. biegi na 100 m, 800m, 1000m, zagrywka, sok z miejsca, 
skok w dal, rzut kulą, bieg po kopercie, gimnastyka, udział i sędziowanie na 
zawodach oraz frekwencja. Uczniowie z deficytem ruchowym, wykazując 
zaangażowanie na zajęciach wf uzyskiwali w ciągu semestru oceny bardzo dobry 
m.in. za przygotowanie prezentacji lub sędziowanie na turniejach/zawodach.  

(dowód: akta kontroli str. 313, 397) 

W PSO wskazano sposób ustalania oceny semestralnej jako sumę poszczególnych 
składowych zawartych w sześciu kryteriach (obecność na zajęciach wychowania 
fizycznego, udział w zawodach sportowych, udział w zajęciach SKS, zajęciach 
klubów sportowych ocena sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych, fuksy, 
prace na rzecz sportu) od 25 do 34 pkt na ocenę dopuszczający do 71 pkt i więcej 
na ocenę celujący. Jako przykład podano, że ocenę bardzo dobry, może otrzymać 
uczeń, który czynnie uczestniczył we wszystkich zajęciach wf i w fakultetach (40 
pkt), a jego średnia ocena z umiejętności ruchowych wynosi minimum dobry 
(15 pkt.), co razem stanowi 55 pkt (próg oceny bardzo dobry – przyp. kontrolera 
NIK).  

(dowód: akta kontroli str. 201-202, 206-207, 211-212) 

W badaniu ankietowym 137 uczniów (82,0%) uznało, że oceny wystawiane przez 
nauczycieli wychowania fizycznego odpowiadają ich poziomowi wiedzy, 
umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie ćwiczeń na lekcjach wychowania 
fizycznego, natomiast 21 uczniów (12,6%) było przeciwnego zdania, 9 uczniów 
(5,4%) nie podało odpowiedzi. Uczniowie podali, że w ocenianiu z wychowania 
fizycznego uwzględniane są głównie następujące elementy: systematyczny udział 
w zajęciach – 125 odpowiedzi (74,85%), wysiłek włożony w wykonywanie ćwiczeń – 
86 odpowiedzi (51,50%) i sprawność fizyczna – 56 odpowiedzi (33,53%). 

 (Dowód: akta kontroli str.313,316-317,362-368)  
 

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

1. W statucie ZSO w Opolu i będącym jego załącznikiem WSO, nie określono 
sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, na wniosek ucznia lub 
jego rodziców (prawnych opiekunów), co było niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie oceniania, w § 5 ust. 5 WSO wskazano jedynie, że na wniosek ucznia lub 
jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić ocenę. 

(dowód: akta kontroli str. 173-197) 

2. W WSO i PSO nie sformułowano wymagań edukacyjnych dla Gimnazjum 
i Liceum, uwzględniających wymagania programu nauczania wf, w tym wymagania 
właściwej dla danego etapu edukacji podstawy programowej i zajęć do wyboru, 
które służą do  rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 
przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz są niezbędne do wystawienia 
uczniom poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Obowiązek w tym zakresie sformułowany 
został w § 2 ust. 2 i  § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania. W PSO 
zawarto wprawdzie zapisy regulujące sposób ustalania oceny punktowej z postępów 
sprawności fizycznej oraz umiejętności ruchowych uczniów, nie odnosząc jednak 
tych ocen do programowych wymagań edukacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 173-197, 198-213) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła, że zapisy podstawy programowej, jak 
i  wymagania określone w programie nauczania wychowania fizycznego nie 
określają szczegółowych zakresów wynikowych poszczególnych wymagań w nich 
zawartych. Dlatego też nie zostały stworzone w PSO wf, nie budując zamkniętego 
zakresu ćwiczeń i umiejętności wynikowych, co pozwala na dostosowywanie 
i  indywidualizowanie kryteriów ocen do możliwości i potrzeb uczniów. Zdaniem  
Dyrektor ZSO w Opolu, cele kształcenia – ogólne i treści nauczania – wymagania 
szczegółowe, wskazane w podstawie programowej wychowania fizycznego dla III 
i  IV etapu edukacyjnego w wystarczającym stopniu określają wymagania 
edukacyjne dla poszczególnych uczniów. Stwierdziła także, że zajęcia do wyboru są 
integralną częścią zajęć wf dlatego też zasady oceniania ucznia z zajęć do wyboru 
są analogiczne na wszystkich typach zajęć wf Oceny klasyfikacyjne są po prostu 
wypadkową (średnią ważoną) zgodnie z punktowym systemem oceniania 
z  wychowania fizycznego - zarówno z zajęć ujętych w obowiązkowym planie lekcji, 
jak i zajęć obowiązkowych do wyboru przez ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 310-311) 
 

1. 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 uczniów 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę. W dokumentach związanych z ocenianiem 
wewnątrzszkolnym nie wskazano sposobów rozpoznawania poziomu i postępów 
w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności z wf, 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 
osiągnieć uczniów. W PSO wskazano jedynie, że uczeń w trakcie trwania semestru 
jest cyklicznie oceniany za postępy w sprawności motorycznej/ fizycznej 
i umiejętności ruchowych Ocena jest wyrażana w skali od 1-5, a na koniec semestru 
średnia z ocen cząstkowych przeliczana jest na punkty wg wskazanej w PSO skali.  

 (dowód: akta kontroli str. 173-197, 198-213, 314-315) 

Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła, że WSO jest określeniem zasad ogólnie 
obowiązujących w ZSO w Opolu, zapisy nowej podstawy programowej zostały 
sformułowane w formule wymagań, co w zestawieniu z ocenianiem kształtującym 
daje nauczycielowi narzędzie do ocenienia postępów w opanowaniu ww. wymagań. 
Bardziej szczegółowe – ale jak już wyjaśniłam wcześniej – nie uszczegółowione 
w formie konkretnych wskazań co do poziomu opanowania poszczególnych 
wymagań zapisanych w podstawie – zawarte w PSO wf „Sposoby rozpoznawania 
przez nauczycieli poziomu (…) ucznia” wiążą się zarówno z procesem oceniania, jak 
i stosowania adekwatnej do potrzeb i możliwości ucznia dydaktyki wychowania 
fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 310-311) 

2. W § 6 ust. 1 WSO (poprzednio § 5 WSO z dnia 25 października 2004 r.) 
wskazano wprawdzie, że nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii 
poradni psychologiczno -pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej publicznej 
i niepublicznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 
nauczania oraz do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
nie sformułowano jednak zasad/ sposobów indywidualizowania pracy z uczniem na 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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zajęciach, odpowiednio do ww. potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie oceniania37. Po zmianie brzmienia § 6 ust. 1 z dniem 1 września 2011 r., 
w przedłożonym do kontroli PSO na rok 2011/2012 brak uregulowań 
w ww. zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 173-197, 198-213) 

Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła, że zgodnie z metodologią indywidualizowania 
pracy z uczniem oraz praktyką szkolną w nauczaniu każdego przedmiotu nie należy 
wskazywać sztywnych zasad, zwłaszcza  że potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne każdego z uczniów są mobilne, zmienne i ustalenie 
zasad jeszcze bardziej szczegółowych niż te wskazane zarówno w podstawie 
programowej, jak i w WSO i PSO wychowania fizycznego byłoby jedynie działaniem 
teoretycznym. Każdy z nauczycieli w metodyce swego przedmiotu i dydaktyce 
operuje takimi metodami pracy, które – wobec aktualnych potrzeb i możliwości 
ucznia – pozwalają na zindywidualizowanie pracy z dana osobą. Brak zapisów nie 
oznacza braku zasad stosowanych w praktyce szkolnej, ani w działaniu nauczycieli, 
ani uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z listopada 
2010 r., dotyczącego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
należy ustalić indywidualne zasady pracy z uczniem odpowiednio do jego potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych na podstawie orzeczenia, opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Dostosowanie form i metod pracy stosuje się 
również w wypadku uczniów, którzy dostarczają nauczycielowi wychowania 
fizycznego zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności ruchowej. Nauczyciel 
ustala wtedy indywidualne formy i metody pracy z takim uczniem, np. zwalnia go ze 
sprawdzianów lekkoatletycznych, wskazuje mu inne sposoby uzyskania ocen(udział 
w zawodach, zaangażowanie w czasie zawodów, sędziowanie itp.) Takie kryteria 
ocen zostały przyjęte przez nauczycieli w przedmiotowym systemie oceniania i są 
one realizowane przez nich w czasie zajęć, co zostało potwierdzone poprzez zapisy 
w dzienniku szkolnym. Niestety zapisy zasad indywidualizowania pracy nie zostały 
umieszczone w PSO.  

(dowód: akta kontroli str. 412-413) 

3. Wprawdzie w § 6 ust. 2 WSO zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia 
w sprawie oceniania wskazano, że przy ustalaniu oceny m.in z wychowania 
fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, to jednak 
w WSO i PSO nie określono sposobu jego uwzględnienia przy ustalaniu ocen 
klasyfikacyjnych z wf. Wśród pięciu składowych, które winny być brane pod uwagę 
przy ustalaniu oceny z wf (sprawność i umiejętności, aktywność i frekwencja, 
bezpieczeństwo, wiadomości, reprezentowanie szkoły lub klasy na zawodach 
i konkursach o tematyce sportowej) nie wymieniono wysiłku. Jedynie w kryterium 
oceny I. Obecność na zajęciach wychowania fizycznego oraz VI. Prace na rzecz 
sportu szkolnego, podano elementy, które pośrednio odnoszą się do tego pojęcia 
m.in. przygotowanie ucznia do zajęć (posiadanie stroju odpowiedniego do ćwiczeń 
i w miarę możliwości realizowanie zadań stawianych przez nauczyciela), 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na zajęciach, pomoc w organizacji zawodów 
sportowych, prowadzenie kroniki sportu, przygotowanie gazetki szkolnej.  

(dowód: akta kontroli str. 173-197, 198-213) 

                                                      
37  Przepis został zmieniony z dniem 1 września 2011 r. przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 
228, poz. 1491) 
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Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła: w stworzonym przez nauczycieli wychowania 
fizycznego PSO, określono dokładnie pozostałe kryteria, które może spełnić uczeń, 
który uzyskuje niższe oceny ze sprawności motorycznej i umiejętności ruchowych. 
Na ocenę ucznia składają się: udział w zawodach sportowych, zaangażowanie 
w czasie zajęć i zajęciach fakultatywnych i inne formy pracy, jak przygotowanie 
gazetki, prowadzenie strony internetowej, prace porządkowe, udział w sędziowaniu 
itp. Taki system oceniana pozwala na docenienie wysiłku ucznia, tym bardziej, że 
jest to system punktowy, czyli wyklucza subiektywne odczucia nauczyciela. Według 
mnie, takie zapisy w PSO wystarczą, aby określić wysiłek ucznia wkładany w zajęcia 
wychowanie fizycznego. Dokładniejsze określenie WYSIŁKU byłoby niemożliwe, bo 
jest to kwestia bardzo względna. 

(dowód: akta kontroli str. 407)  

4. W PSO wyróżniono uczniów sprawnych ruchowo, którzy uzyskać mogą 
dodatkowe punkty za udział w zajęciach klubów sportowych lub szkolnych klubów 
sportowych. Ponadto ustalone w PSO kryteria oceniania z wf obejmowały 
m.in. element frekwencji ucznia na zajęciach, tj. określony w § 15 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania oraz WSO (§ 15 ust. 1 lit. a) element oceny 
zachowania ucznia, co powoduje dwukrotne ocenianie ucznia za frekwencję. 

(dowód: akta kontroli str. 177, 199-200, 205, 210) 

5. W PSO nie wskazano zasad oceny zajęć do wyboru przez uczniów, wskazując 
jedynie, że za udział w zajęciach w-f w formie zajęć fakultatywnych uczeń otrzymuje 
od 0 do 10 pkt, w zależności od częstotliwości uczęszczania.  

(dowód: akta kontroli str. 198-213) 

Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła, że zajęcia obowiązkowe, w części tygodniowego 
wymiaru godzin, mogą być wybierane przez uczniów zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami i możliwościami psychofizycznymi, ale są integralną częścią 
zajęć wychowania fizycznego jako takiego. Dlatego też zasady oceniania ucznia 
z zajęć do wyboru są analogiczne na wszystkich typach zajęć wychowania 
fizycznego. Oceny klasyfikacyjne są po prostu wypadkową (średnią ważoną) 
zgodnie z punktowym systemem oceniania z wychowania fizycznego - zarówno 
z zajęć ujętych w obowiązkowym planie lekcji, jak i zajęć obowiązkowych do wyboru 
przez ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 409) 

6. W uwagach dotyczących realizacji przez uczniów Gimnazjum czwartej godziny 
zajęć wf do wyboru (fakultety), zamieszczonych na końcu PSO obowiązujących 
w kontrolowanym okresie wskazano, że z udziału w tych zajęciach może być 
zwolniony uczeń, który systematycznie uczęszcza na zorganizowane pozaszkolne 
formy zajęć sportowych minimum trzy razy w tygodniu. 

(dowód: akta kontroli str. 203, 208, 213) 

Powyższe zapisy były niezgodne z przepisami art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej38, a obecnie z art. 13a ust. 2 u.s.o., który 
stanowi, że szkoły są obowiązane do prowadzenia obowiązkowych zajęć wf 
w gimnazjum w wymiarze czterech godzin lekcyjnych tygodniowo. Ponadto mogły 
doprowadzić do braku kontroli ZSO w Opolu nad realizacją przez uczniów części 
obowiązkowych zajęć wf, niezapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa 
odbywania zajęć poza ZSO w Opolu, a także nieocenienia tej części zajęć przez 
nauczyciela przedmiotu.   

                                                      
38  Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm. Ustawa obowiązywała do 16 października 2010 r.  
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Niezaktualizowanie systemu oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum 
po wprowadzeniu podstawy programowej z 2008 r. z przedmiotu (przedmiotowy 
system oceniania był wspólny dla Liceum i Gimnazjum, pomimo że na tych etapach 
edukacji były realizowane w kontrolowanym okresie odmienne podstawy 
programowe), w tym niesformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających 
z ww. podstawy, spowodowało, że ocenianiu podlegały przede wszystkim  
umiejętności ruchowe uczniów. Ponadto niezrealizowanie w pełni na zajęciach wf 
podstawy programowej z 2008 r. w Gimnazjum spowodowało m.in., że nauczyciele 
przedmiotu nie ustalili efektów jej wdrażania na zakończenie cyklu kształcenia 
w roku szkolnym 2011/2012, wykorzystując w tym celu wymagania określone w tej 
podstawie.  
 
Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła, że na koniec trzyletniego cyklu kształcenia nie są 
kwantyfikatywnie określane efekty edukacyjne z wf. Ocena końcoworoczna (w klasie 
III Gimnazjum) jest adekwatna do osiągnięć uczniów zgodnie z ich możliwościami 
i zaangażowaniem w zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie ze stosowanym 
punktowym Przedmiotowym Systemem Oceniania. Nie są stosowane inne mierniki 
efektów kształcenia z wf. Indywidualne sukcesy uczniów na poziomie zawodów 
międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich i krajowych, stanowiące niestandardowe 
wyczyny sportowe, ujmowane są w klasyfikacji dodatkowych punktów za osiągnięcia 
sportowe zgodnie z corocznie wydawanym Zarządzeniem Opolskiego Kuratora 
Oświaty.  

(Dowód: akta kontroli str. 406) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
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 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 frekwencja uczniów ZSO w Opolu na 
zajęciach wf systematycznie rosła i wynosiła w Gimnazjum odpowiednio: 86,7%, 
86,9% i 87,8%39, a w Liceum: 75,6%, 77,4% i 81,5%40. Frekwencja na tych 
zajęciach była jednak niższa od frekwencji uczniów ogółem w Gimnazjum 
odpowiednio o 4,2%, 5,9% i 5,3%, a w Liceum o 13,0%, 13,9% i 5,2%.  

(dowód: akta kontroli str. 388) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów w zajęciach wf, 
przeprowadzone w dniach od 1 do 5 października 2012 r. wykazało, że na zajęciach 
tych nie ćwiczyło41 22,2% Gimnazjum i 34,7% w Liceum. Udział uczniów obecnych 
niećwiczących w stosunku do zapisanych na zajęcia wynosił dla Gimnazjum 9% 
i dla Liceum 15%, natomiast niećwiczących do obecnych na zajęciach dla 
Gimnazjum 10,5% i dla Liceum 20%. Na frekwencję uczniów w ww. okresie miała 
wpływ nieobecność uczniów klasy IA Liceum (31 osób) spowodowana wycieczką 
szkolną42.  
Przyczynami niećwiczenia uczniów obecnych na zajęciach wf były: brak stroju 
(Gimnazjum 2,5%, Liceum 6% uczniów obecnych), stałe zwolnienia decyzją 

                                                      
39 wobec frekwencji ogółem odpowiednio: 98,9%, 92,8%, 93,1% 
40 wobec frekwencji ogółem  odpowiednio: 88,6%, 91,3%, 86,7% 
41 Nieobecni na zajęciach oraz niećwiczący 
42 Wybrany do kontroli okres był najbardziej optymalnym z uwagi na czas kontroli NIK, gdyż w miesiącach wrzesień-
październik miały miejsce m.in. wyjazdy integracyjne wszystkich klas I Gimnazjum i Liceum, wycieczki przedmiotowe 
i tematyczne, projekty edukacyjne (związane również z zajęciami prowadzonymi poza szkołą), a w czasie przyjętego okresu 
badań poza siedzibą ZSO w Opolu przebywała tylko jedna klasa  
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Dyrektora ZSO w Opolu (Gimnazjum 1,9%, Liceum 5,8%), zwolnienia rodziców 
(Gimnazjum i Liceum po 3,7%), bieżące zwolnienia lekarskie (Gimnazjum 2,2%, 
Liceum 4,4%) oraz inne przyczyny np. indywidualny tryb nauki (Gimnazjum 0,5%, 
Liceum 0,2%).  

(dowód: akta kontroli str. 18-54,389) 

W opinii uczniów ZSO w Opolu, wyrażonej w badaniu ankietowym, przypadki 
unikania udziału w lekcjach wychowania fizycznego spowodowane były m.in.: 
nieciekawymi zajęciami (40 wskazań 24%), problemami zdrowotnymi (40 wskazań 
24%), brakiem chęci do ćwiczenia (17 wskazań10,2%), złym samopoczuciem (14 
wskazań 8,4%), zbyt trudnymi ćwiczeniami (11 wskazań 6,6%), przygotowywaniem 
się do innych przedmiotów (11 wskazań 6,6%). W analogicznym badaniu rodzice 
uczniów podali, że unikanie zajęć wychowania fizycznego przez ich dzieci 
spowodowane było przede wszystkim: chorobami (23 wskazania 21,5%), złym 
samopoczuciem (13 wskazań 12,2%), lenistwem (7 wskazań 6,5%), niską 
atrakcyjnością zajęć (4 wskazaniu 3,7%). 

(dowód: akta kontroli str. 363-368) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.2. Decyzje Dyrektora ZSO w sprawie zwolnienia uczniów z zajęć 
wychowania fizycznego 

Liczba uczniów na stale zwolnionych z czynnego udziału w lekcjach wf wynosiła 
w Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 – ośmiu, co stanowiło 4,7% uczniów, 
w roku szkolnym 2010/2011 – siedmiu (4,1%) oraz w roku szkolnym 2011/2012 – 
sześciu (3,5%), natomiast w Liceum odpowiednio 39 (10,1%), 29 (7,4%) oraz w roku 
szkolnym 2011/2012 – 42 (11,2%). 
W kontrolowanym okresie Dyrektor ZSO wydała 149 decyzji o zwolnieniu uczniów 
z udziału w zajęciach wychowania fizycznego43, w tym 53 decyzje w roku szkolnym 
2009/2010, 42 decyzje w roku szkolnym 2010/2011 oraz 54 decyzje w roku 
szkolnym 2011/2012. W wyniku sprawdzenia dokumentacji wszystkich ww. decyzji 
stwierdzono, w każdym przypadku o zwolnienie ucznia z zajęć zwracali się rodzice 
(opiekunowie), Dyrektor ZSO przy ich podejmowaniu przestrzegał postanowień § 8 
ust 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, tj.:  wydawał decyzje na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wf wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii. W arkuszach ocen uczniów zwolnionych 
z czynnego udziału w zajęciach wf na okres jednego lub dwóch semestrów, zgodnie 
z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, wpisano zwolniony/zwolniona. Zwolnieni uczniowie 
byli obecni na zajęciach wf 

(Dowód: akta kontroli str. 4-15,387) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

W ZSO w Opolu, w badanym okresie organizowano coroczne imprezy sportowe: 
Mikołajki na sportowo, Warsztaty narciarskie w Zieleńcu, Dni otwarte szkoły oraz 
Dzień sportu. 

(Dowód: akta kontroli str. 55-58) 

                                                      
43 Dla części uczniów wydano w roku szkolnym więcej niż jedną decyzję 
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Uczniowie ZSO w Opolu brali również udział w pozaszkolnych zawodach 
sportowych. W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyło w nich 166 uczniów, co 
stanowiło 29,8% uczniów ogółem, w 2010/2011 - 151 uczniów - 27%, w 2011/2012 - 
249 uczniów - 45,5%. 

Największe sukcesy uczniów ze względu na rangę zawodów to: VI miejsce 
w turnieju drużynowym szpady mężczyzn w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Mazowsze 2010 w szermierce, w roku szkolnym 2009/2010, VII miejsce 
w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Szkół Gimnazjalnych w szachach 
w roku szkolnym 2011/2012, I miejsce drużynowo w półfinale wojewódzkiego 
turnieju szachowego w roku szkolnym 2011/2012 oraz V miejsce w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Licealiada w szachach drużynowych w roku 
szkolnym 2010/2011. 

(Dowód: akta kontroli str. 59-70) 

ZSO w Opolu współpracowała w badanym okresie z następującymi klubami 
i stowarzyszeniami sportowymi: UKS Miejski Ośrodek Sportu Opole, AZS 
Politechnika Opolska, Opolskim Klubem Taekwondo, Polskim Związkiem 
Szermierczym, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, sekcją judo AZS 
Opole. Współpraca ta polegała m.in. na: udostępnianiu obiektów sportowych ZSO 
w Opolu wspomnianym klubom i stowarzyszeniom, udostępnianiu obiektów 
sportowych i sprzętu klubów i stowarzyszeń uczniom ZSO w Opolu, wspólnej 
organizacji imprez sportowych, rekrutacji spośród uczniów ZSO w Opolu 
zawodników do klubów sportowych, opiece nad uczniami szczególnie uzdolnionymi 
w zakresie wf przez ww. kluby i stowarzyszenia m.in. uczennica ZSO w Opolu 
została powołana do Kadry Narodowej Polskiego Związku Karate, a uczniowie 
będący członkami UKS MOS Opole reprezentowali ten klub i ZSO w Opolu 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Krakowie w 2012 r. oraz Mistrzostwach 
Polski w 2012 r. w Białymstoku. Zasad powyższej współpracy nie ustalono 
w umowie lub porozumieniu. 

(Dowód: akta kontroli str. 71-74) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 
 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do 
szkoły 

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach44 Dyrektor ZSO przeprowadzała co najmniej 
raz w roku45 okresowe kontrole zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów ZSO w Opolu. W wyniku tych przeglądów 
formułowano zalecenia dla usunięcia stwierdzonych (drobnych) uszkodzeń, które 
były wykonywane na bieżąco. Realizując obowiązek określony w § 3 ust. 2 

                                                      
44  Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach 
45 W kontrolowanym okresie kontrole przeprowadzono w dniach 28 sierpnia 2009 r., 12 lutego 2010 r, 30 sierpnia 2010 r., 

30 sierpnia 2011 r. i 28 sierpnia 2012 r.  
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ww. rozporządzenia Dyrektor przekazywała organowi prowadzącemu kopie 
protokołów z przeprowadzonych kontroli. Dobry stan obiektów sportowych 
stwierdzono także podczas oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK.   

(dowód: akta kontroli str. 77-85, 121-123, 140-141) 

Przed wejściem na halę sportową oraz na boisku szkolnym umieszczono tablice 
informacyjne zawierające zasady bezpiecznego korzystania z tych obiektów oraz 
znajdującego się tam sprzętu sportowego, co było zgodne z § 31 ust. 6 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

(dowód: akta kontroli str. 121-123) 

Realizując obowiązek określony w § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, nauczyciele wf zapoznawali uczniów 
z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach 
i zabawach. Działania te zostały udokumentowane w 53 z 54 dzienników lekcyjnych 
(98,1%) z lat 2009/2010- 2011/2012.  

(Dowód: akta kontroli str. 75-76, 316-317) 

Wyposażenie i sprzęt sportowy użytkowany w ZSO w Opolu posiadały atesty 
i certyfikaty wymagane przepisami z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

(Dowód: akta kontroli str. 121-123) 

W badaniu ankietowym 128 (76,6%) uczniów potwierdziło, że zostali zapoznani 
z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania 
fizycznego, natomiast nie potwierdziło tego 28 uczniów (16,8%) – 11 uczniów (6,6% 
nie udzieliło odpowiedzi. Stosowanie się do tych zasad wskazało 123 uczniów 
(73,7%), natomiast 26 uczniów (15,6%) stwierdziło, że ich nie stosuje , 18 uczniów – 
(10,7%) nie udzieliło odpowiedzi. W badaniu ankietowym 101 rodziców uczniów 
(94,4%) wskazało, że ZSO w Opolu zapewnia warunki bezpieczeństwa na zajęciach 
wychowania fizycznego, a odmiennego zdania było 2 rodziców (1,9%), 4 rodziców – 
(3,7%) nie podało odpowiedzi.  

(Dowód: akta kontroli str. 362-368) 

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

W jednym46 z 54 dzienników lekcyjnych (1,8%) brak było wpisu o zapoznaniu 
uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia 
w grach i zabawach na lekcjach wf, które wymagane jest przepisami § 31 ust. 7 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

(Dowód: akta kontroli str. 171) 

Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła, że nie ma w chwili obecnej możliwości ustalenia 
przyczyn braku wpisu w jednym dzienniku lekcyjnym, gdyż nauczyciel wf 
prowadzący zajęcia w tej klasie nie jest już zatrudniony w ZSO w Opolu. Ponieważ 
przeprowadzenie na pierwszych zajęciach części informacyjnej dla uczniów co do 
zasad bhp obowiązujących na danych zajęciach i w danych pomieszczeniach, 
co szczególnie dotyczy zajęć wychowania fizycznego, jest czynnością obowiązkową 
i dość rutynową, prawdopodobnie Pan R.D. (zwłaszcza, że zarówno dla niego, jak 
i dla prowadzonej klasy był to kolejny rok wspólnych lekcji wf) przeprowadził 
instruktarz dla uczniów, zapominając wpisać temat w dzienniku lekcyjnym.  

(Dowód: akta kontroli str. 171) 

                                                      
46 Klasy II B Liceum w roku szkolnym 2010/2011  
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Powyższe wyjaśnienia wskazują m.in. na nierzetelną realizację przez nauczyciela wf 
wynikającego z § 7 rozporządzenia ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, obowiązku dokumentowania 
przebiegu nauczania i tematów przeprowadzonych zajęć edukacyjnych. 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, oba 
pokoje nauczycieli wf w ZSO w Opolu zostały wyposażone w apteczki, zaopatrzone 
w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcje o zasadach 
udzielania tej pomocy.  

(Dowód: akta kontroli str. 121-123) 

Realizując obowiązek określony w art. 67 ust. 1 pkt 4 u.s.o, Dyrektor ZSO w Opolu 
zapewniła uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej, poprzez nieodpłatne udostępnienie szkolnego gabinetu 
medycznego dla Grupowej Praktyki Pielęgniarek „HIGMED” sp.p. w Opolu, która 
w kontrolowanym okresie sprawowała opiekę nad uczniami na zasadach 
określonych w umowie nr 30/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. (zawartej przez 
Dyrektora ZSO w Opolu w oparciu o postanowienia zarządzenia nr OR.II-
015149/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 lutego 2004 r.) oraz porozumienia 
nr 36/2010 z dnia 5 maja 2010 r. Opieka ta w latach szkolnych 2009/2010 - 
2011/2012 świadczona była we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach 
dopołudniowych (poniedziałki 730 – 1500 i piątki 730 – 1440) oraz popołudniowych 
(wtorki, środy i czwartki 1210 – 1510). 

(Dowód: akta kontroli str. 116-120) 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że pomimo funkcjonowania w ZSO w Opolu 
ww. gabinetu i zobowiązaniu świadczeniodawcy w zawartej umowie, a następnie 
porozumieniu do współpracy z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i rodzicami, 
Dyrektor nie pozyskiwała od pielęgniarki szkolnej danych dotyczących stanu zdrowia 
uczniów, które winny być uwzględniane m.in. przy opracowaniu propozycji zajęć do 
wyboru przez uczniów, organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej czy dopuszczeniu 
do użytku programów nauczania, co opisano w pkt 1.2, 1.4 i 1.5 niniejszego 
wystąpienia. Powyższa sytuacja wynikała m.in. z nieustalenia zasad współpracy 
pielęgniarką szkolną. 

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

Dwóch spośród 10 zatrudnionych w ZSO w Opolu nauczycieli wf, nie posiadało 
zaświadczeń potwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, wymaganego przepisami § 21 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach (nauczyciele ci, zostali zatrudnieni od dnia 
1 września 2012 r.) Jeden z dwóch ww. nauczycieli jeden odbył szkolenie w czasie 
kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 3,86-96,153-154, 310-311) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że nauczyciele nieposiadający zaświadczeń o ukończeniu 
kursu udzielania pierwszej pomocy są zatrudnieni w ZSO w Opolu na czas 
określony, w niepełnym wymiarze godzin, pod nieobecność stale zatrudnionych 
nauczycieli wf (nieobecnych z powodu: urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu 
macierzyńskiego). Uznając potrzebę przygotowania nauczycieli różnych 
przedmiotów, nie tylko wf, do prawidłowych i gwarantujących bezpieczeństwo 
zachowań w sytuacji zagrożenia życia, wielu z nich kieruję sukcesywnie i za ich 
zgodą na tego typu kursy w ramach doskonalenia zawodowego. Uzależnione jest to 
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również od dostępności środków finansowych. Nie wszystkie kursy są certyfikowane 
(program WOŚP czy szkolenia prowadzone przez jednostki straży pożarnej), mimo 
że nauczyciele zostali przeszkoleni. W wyjaśnieniach wskazała, że jeden z ww. 
nauczycieli został przeszkolony w październiku 2012 r. (nie otrzymał jeszcze 
zaświadczenia), a drugi nauczyciel zostanie przeszkolony w tym zakresie, co jednak 
jest uzależnione od dostępności środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
Podobnie jak w poprzednim przypadku, o ile pojawi się taka możliwość bezpłatnego 
kursu, oczywiście skieruję nauczyciela do jego ukończenia.  

(dowód: akta kontroli str.153-154) 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Według rejestru wypadków w latach szkolnych 2006/2007-2011/2012 w ZSO 
w Opolu miało miejsce 12 wypadków podczas zajęć wf, z tego: osiem w roku 
szkolnym 2006/2007, dwa w roku szkolnym 2011/2012 oraz po jednym w latach 
szkolnych 2007/2008 i 2010/2011. Przyczynami tych wypadków były: 
nieodpowiednio ułożona stopa podczas wyskoku, upadek podczas biegu, 
poślizgnięcie się na bieżni tartanowej, wślizg innego uczestnika gry podczas gry 
w piłkę nożną, przeciążenie nogi na łuku podczas rozgrzewki, nagłe przeniesienie 
ciężaru na nogę podczas gry. 

(Dowód: akta kontroli str. 99-109) 

Zgodne z § 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach, o zaistnieniu wypadku podczas zajęć wf niezwłocznie informowano:  
rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby BHP w ZSO w Opolu, 
społecznego inspektora pracy, organ prowadzący oraz Radę Rodziców. Dyrektor 
ZSO w Opolu powoływał zespół powypadkowy złożony z pracownika służby BHP 
w ZSO w Opolu oraz społecznego inspektora pracy, który to zespół każdorazowo 
sporządzał protokół powypadkowy według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 
do ww. rozporządzenia. Protokoły te stosownie do przepisów § 46 ust. 1 i § 47 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach były podpisywane 
przez Dyrektora ZSO w Opolu i członków ww. zespołu oraz doręczane rodzicom 
(opiekunom) poszkodowanych uczniów. Rejestr wypadków prowadzono zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, a dane w nim zawarte były kompletne.  

(dowód: akta kontroli str. 99-113) 

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

W bazie danych Systemu Informacji Oświatowej47 ZSO w Opolu nie odnotowano 
żadnego z dziewięciu wypadków, które wydarzyły się na zajęciach wf w latach 
szkolnych 2006/2007-2007/2008, co było niezgodne z § 7 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych 
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów 
przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków 
zestawień zbiorczych48. Nierzetelne dane bazy SIO ZSO w Opolu skutkowały 
niezgodnymi ze stanem faktycznym danymi na dalszych poziomach integracji SIO.  

(dowód: akta kontroli str. 401-405) 

                                                      
47 Dalej: SIO 
48  Dz. U. Nr 277, poz. 2746 ze zm. Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 września 2012 r. Obecnie obowiązuje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych 
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień 
zbiorczych (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 957). 
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Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZSO 
w Opolu, która stosownie do art. 7 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 
z  dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej49. odpowiada za 
wykonanie przez ZSO w Opolu, jako podmiotu prowadzącego bazy danych SIO, 
sprawdzenia kompletności, poprawności, zgodności ze stanem faktycznym danych 
gromadzonych w bazach danych oświatowych. Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniła: 
W  poprzednich latach tabele dotyczące wypadków zostały pominięte, co wynika – 
zapewne – z ciągłych w tamtym okresie zmian instrukcji wypełniania SIO 
podawanych przez organ prowadzący lub moją niewiedzę co do obsługi wciąż 
nowelizowanego programu. 

(dowód: akta kontroli str. 410) 

 

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

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

5.1. Stan zatrudnienia w szkole nauczycieli wychowania 
fizycznego i ich kwalifikacje 

W ZSO w Opolu w roku szkolnym 2011/2012, wg stanu na 30 września 2011 r., 
zatrudnionych było łącznie siedmiu nauczycieli wf, w tym: dwóch dyplomowanych, 
jeden mianowany, trzech kontraktowych oraz jeden stażysta.  

(dowód: akta kontroli str. 3,124) 

Wszyscy nauczyciele wf zatrudnieni w ZSO w Opolu w kontrolowanym okresie, 
posiadali kwalifikacje wymagane przepisami  § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 pkt 2 lit a 
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 nauczycieli w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli50, tj. wykształcenie wyższe magisterskie 
ukończone na kierunku wychowanie fizyczne oraz przygotowanie pedagogiczne, 
ponadto dwóch z ww. nauczycieli posiadało tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. 
Dodatkowo nauczyciele ci posiadali inne kwalifikacje: instruktora koszykówki 
(dwie osoby), instruktora siatkówki (dwie osoby), instruktora pływania (jedna osoba), 
instruktora rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe (jedna osoba), kurs 
metodyczny narciarstwa zjazdowego (jedna osoba), trenera II klasy w lekkiej 
atletyce (jedna osoba), trenera II klasy w pływaniu (jedna osoba) oraz trenera II 
klasy w piłce nożnej (jedna osoba).                         (dowód: akta kontroli str. 125) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 

W ZSO w Opolu w kontrolowanym okresie zatrudnieni nauczyciele, realizując 
obowiązek udziału w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, wynikający z art. 12 
                                                      
49 Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 ze zm. 
50 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

23 

ust. 3 Karty Nauczyciela, podwyższali swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez 
udział czterech z siedmiu nauczycieli w 10 formach szkolenia o udokumentowanym 
czasie trwania łącznie 32 godzin. W kontrolowanym okresie nauczyciele nie 
uczestniczyli w  zewnętrznych szkoleniach dotyczących: diagnozowania możliwości, 
potrzeb i  zainteresowań uczniów w aspekcie wyboru, konstruowania i modyfikacji 
programu nauczania wychowania fizycznego, konstruowania (modyfikacji) 
i ewaluacji programu nauczania, oceniania osiągnięć szkolnych uczniów 
z wychowania fizycznego, w tym edukacji zdrowotnej i form zajęć do wyboru, 
organizacji form zajęć do wyboru przez uczniów. 
W dniu 2 grudnia 2008 r. wszyscy nauczyciele ZSO w Opolu, w tym nauczyciele wf 
wzięli udział w szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, podczas którego 
odbyło się seminarium tematyczne poświęcone podstawie programowej z 2008 r. – 
Reforma programowa MEN – zmiany w podstawach programowych, ponadto jeden 
z nauczycieli wf w roku szkolnym 2009/2010 wziął udział w trwającym 10 godzin 
szkoleniu Edukacja zdrowotna zawarta w podstawie programowej wychowania 
fizycznego. 

(Dowód: akta kontroli str. 149, 308-309) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 

NIK zwraca uwagę, że w kontrolowanym okresie trzech spośród siedmiu nauczycieli 
wf w ZSO w Opolu (kontraktowy, mianowany i dyplomowany) nie uczestniczyło 
w żadnej zewnętrznej formie kształcenia lub doskonalenia zawodowego.  
Dyrektor ZSO w Opolu wyjaśniając przyczyny nieuczestniczenia ww. nauczycieli 
w formach doskonalenia zawodowego podała, że nauczyciel R.D. nie planował 
udziału w żadnych formach doskonalenia ze względu na zmianę miejsca 
zatrudnienia, następnie uzyskany urlop dla poratowania zdrowia, a ostatecznie 
rezygnację z pracy w ZSO w Opolu, nauczyciel B.D. jest doktorem nauk w zakresie 
wychowania fizycznego i turystyki, prowadziła zajęcia metodyczne dla studentów 
i przyszłych nauczycieli, sama jest trenerem – metodykiem (w kilku specjalnościach) 
i prowadziła szkolenia w różnych placówkach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, stąd zapewne niewielkie potrzeby i mała motywacja tego nauczyciela do 
podejmowania tego typu przedsięwzięć – obecnie jest już nauczycielem 
emerytowanym, natomiast nauczyciel D.S. w kontrolowanym okresie w znacznej 
części była nieobecna w pracy, gdyż przebywała najpierw na długotrwałym 
zwolnieniu lekarskim, następnie na urlopie macierzyńskim, a ostatecznie 
wychowawczym. 

(Dowód: akta kontroli str. 3, 149, 170) 
 

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

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego51, Dyrektor ZSO w Opolu 
corocznie opracowywała plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. 
W celach nadzoru określonych na lata 2009/2010-2011/2012 Dyrektor ZSO w Opolu 
wskazała m.in. intensyfikowanie działań dydaktyczno-wychowawczych służących 
doskonaleniu pracy szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowej podstawy programowej 

                                                      
51 Dz.U. Nr 168, poz. 1324, dalej: rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego  
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w Gimnazjum bez wskazania konkretnych przedmiotów, a ponadto w planie nadzoru 
na rok szkolny 2011/2012 wskazano monitorowanie realizacji zajęć wychowania 
fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów Gimnazjum.  
W latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 zaplanowano i zrealizowano ogółem 
cztery obserwacje zajęć wychowania fizycznego, po dwie na III i IV etapie, 
(obserwacji tych zajęć nie planowano i nie realizowano w roku szkolnym 
2009/2010). Tematyka tylko jednej obserwacji, przeprowadzonej w roku szkolnym 
2010/2011 w kl. I Gimnazjum dotyczyła wdrażania nowej podstawy programowej 
z 2008 r. na zajęciach wf w Gimnazjum. Obserwacja ta obejmowała także analizę 
stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy, wykorzystywania zasobów 
sprzętu sportowego oraz sprawdzenie dokumentacji nauczyciela. 
W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono łącznie trzy obserwacje, z tego dwie 
w zakresie zgodności podstawy programowej z treściami prowadzonych zajęć oraz 
umiejętnościami uczniów w kl. I Liceum oraz jedną obserwację w kl. III Gimnazjum 
obejmującą dostosowanie zajęć (zindywidualizowane formy i metody ćwiczeń) do 
możliwości i potrzeb uczniów.  
W wyniku ww. czterech obserwacji Dyrektor ZSO w Opolu sformułowała w roku 
szkolnym 2011/2012 jeden wniosek dotyczący zwrócenia uwagi na indywidualne 
wykonywanie ćwiczeń przez uczniów np. w mniejszych grupach (wniosek 
zrealizowano). W pozostałych przypadkach nie formułowano wniosków 
jednostkowych lub systemowych dotyczących realizacji zajęć wf.  

(dowód: akta kontroli str. 150,248-256, 369-381) 

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

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości opisane w pkt. 1.6 oraz 2 
niniejszego wystąpienia świadczą o nie w pełni skutecznym nadzorze 
pedagogicznym nad dziedziną wychowania fizycznego sprawowanym przez 
Dyrektora na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy u.s.o. w zakresie określonym 
w art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, tj. m.in. realizacji podstaw programowych, zasad 
oceniania i dokumentowania przebiegu nauczania z wf. 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego 

Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadziło w ZSO w Opolu, w dniu 12 grudnia 
2011 r. kontrolę, której tematem była: Zgodność organizacji zajęć z wychowania 
fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami 
nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt 
i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych. Kontrolą objęto rok szkolny 2011/2012. 
W wyniku tej kontroli stwierdzono, że Dyrektor przestrzega obowiązującego prawa 
oświatowego w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego 
realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania 
z zakresie liczby uczniów w grupach w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Inne organy nie przeprowadzały w ZSO 
w Opolu kontroli, w zakresie objętym niniejszą kontrolą NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 126-131, 160-165) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 
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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 o NIK, wnosi o zapewnienie: 

1. Pełnej i prawidłowej realizacji podstawy programowej z wf 

2. Zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie oceniania wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wf 

3. Nauczycielom prowadzącym zajęcia wf przeszkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

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 Opolu. 

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. 

 

Opole, dnia  18    stycznia 2013 r. 
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