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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 Zygmunt Świętek, specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr 82237 z dnia 19 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Paczkowie1 
48-370 Paczków, ul. Sienkiewicza 22  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Justyna Dziasek, Dyrektor Gimnazjum 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 organizację i efekty kształcenia 
w Gimnazjum w zakresie wychowania fizycznego i uprawiania sportu szkolnego 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 
 

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowa organizacja kształcenia z zakresu 
wychowania fizycznego, w tym zatrudnienie nauczycieli posiadających wymagane 
kwalifikacje, pełna realizacja podstawy programowej z 2008 r.3 w klasach I-III 
Gimnazjum w cyklu kształcenia w latach 2009/2010-2011/2012, stworzenie oferty 
nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i aktywny udział 
uczniów we współzawodnictwie sportowym oraz zapewnienie uczniom 
bezpiecznych warunków realizacji zajęć.  

                                                      
1 Dalej: Gimnazjum lub PG. 
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), dalej: podstawa programowa z 2008 r. 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. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie zasad kształcenia z zakresu wychowania 
fizycznego i uprawiania sportu szkolnego 

1.1  Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-
lekcyjnym 

W latach szkolnych 2009/2010-2010/2011 zajęcia wychowania fizycznego 
w Gimnazjum prowadzone były w formie zajęć klasowo-lekcyjnych w 16 oddziałach 
odpowiednio dla 373, 375 uczniów, a w roku szkolnym 2011/2012 w 15 oddziałach 
dla 371 uczniów. W każdym roku szkolnym zajęcia prowadzone były w grupach, 
oddzielnie dla dziewcząt (11, 11, 13 grup) i chłopców (13, 15, 14 grup). Liczebność 
uczniów w grupach wynosiła w kontrolowanym okresie od 12 do 25 osób, co było 
zgodne z przepisami § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych4. Grupy ćwiczeniowe były tworzone w ramach danego etapu edukacji 
dla jednego lub trzech oddziałów. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty5, w PG obowiązywał czterogodzinny tygodniowy wymiar 
zajęć wychowania fizycznego. 
 

(dowód: akta kontroli str. 134-139, 425-428, 433, 476) 
 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

1.2  Organizacja obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

W kontrolowanym przez NIK okresie, zajęcia wychowania fizycznego w Gimnazjum 
prowadzone były w formie zajęć klasowo-lekcyjnych. Zajęcia do wyboru przez 
uczniów (jedna godzina gier zespołowych: w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, 
koszykówkę) wprowadzono w PG od 1 września 2012 r. (rok szkolny 2012/2013). 

 (dowód: akta kontroli str. 425-428, 428, 429, 433-473) 

W okresie objętym kontrolą, w Gimnazjum nie skorzystano z możliwości 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w formie do wyboru przez uczniów  
określonej w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego6 (uprzednio § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego7).  

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniając przyczyny nieskorzystania z prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego w formie do wyboru przez uczniów w kontrowanym okresie 
stwierdziła m.in., że obowiązujące w latach 2009/2010-2010/2011 rozporządzenie 
z dnia 19 sierpnia 2009 roku nie nakazywało wprowadzania realizacji dwóch godzin 

                                                      
4 Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm. (uchylone z dniem 1 września 2012 r.), dalej: rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania 
5 Od dnia 16 października 2010 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm., dalej: ustawa 
o systemie oświaty, 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.).  
6 Dz. U. Nr 175, poz. 1042, dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 
7 Dz. U. Nr 136, poz. 1116, dalej: rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2009 r.  
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wychowania fizycznego w formach do wyboru przez ucznia. Ponieważ 
rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 września 2009 r. brak było możliwości 
technicznych dla realizacji jego postanowień w roku szkolnym 2009/2010, a w roku 
szkolnym 2010/2011 Gimnazjum nie miało dostępu do boiska w związku z budową 
boisk Orlika. Rozporządzenie to  zostało zmienione z dniem 1 września 2011 r. 
natomiast organizacja roku szkolnego 2011/2012 została zatwierdzona przez organ 
prowadzący w maju 2011 r. Dlatego też w roku szkolnym 2011/2012 została 
przeprowadzona ewaluacja problemowa Realizacja zajęć wychowania fizycznego 
w  formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz w formach do wyboru przez ucznia, której 
celem było zwiększenie atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego w celu 
poprawienia aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. 
Na podstawie badania sformułowano propozycje sześciu działań dla poprawy 
aktywności młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego, w tym poprzez 
wprowadzenie dwóch godzin do wyboru przez ucznia z gier zespołowych (piłka 
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka). 

(dowód: akta kontroli str. 429, 433-473, 556) 

1.3  Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

Według danych zawartych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej 
Gimnazjum, liczba uczniów uczestniczących w nadobowiązkowych sportowych 
zajęciach pozalekcyjnych wynosiła w latach 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 29, 
47 i 68 osób (7,8%, 12,6% i 18,3% ogółu uczniów). 
Zajęcia sportowe prowadzone były zamiennie dla dyscyplin lekkoatletyka, piłka 
nożna, ręczna, siatkowa i koszykówka w wymiarze łącznie dwóch godzin 
tygodniowo w latach szkolnych 2009/2010-2010/2011 oraz jednej godziny 
tygodniowo w roku 2011/2012, natomiast zajęcia rekreacyjne (taniec) w wymiarze 
jednej godziny tygodniowo w roku szkolnym 2010/2011 i dwóch godzin w roku 
2011/2012. W kontrolowanym okresie nie prowadzono zajęć z pływania.  

Ponadto nauczyciele wychowania fizycznego, realizując obowiązek prowadzenia 
zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do 
dyspozycji dyrektora szkoły, określony art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela8, prowadzili zajęcia wychowania fizycznego 
dla odpowiednio 83, 69 i 101 uczniów (22,3%, 18,4% i 27,2% ogółu uczniów). 

W latach 2009/2010-2011/2012 prowadzono zajęcia w ramach takich dyscyplin jak:  
lekkoatletyka, piłka nożna, ręczna, siatkowa i koszykówka w łącznym wymiarze 
odpowiednio: pięciu, ośmiu i dziewięciu godzin tygodniowo oraz zajęcia rekreacyjne 
(taniec) w wymiarze jednej godziny w latach 2009/2010-2010/2011 i trzech godzin 
w roku 2011/2012. Poza ww. zajęciami roku szkolnym 2011/2012 prowadzone były 
także zajęcia aikido w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Dodatkowo w ramach 
ww. zajęć w roku 2011/2012 prowadzone były zajęcia korekcyjne opisane w pkt 1.4 
niniejszego wystąpienia.  

Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć, prowadzonych 
zgodnie z § 10 ust. 1 i § 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 dokumentacji9.  

(dowód: akta kontroli str. 243-264, 430-431) 

                                                      
8 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., dalej: Karta Nauczyciela 
9 Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm. dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji 
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W badaniu ankietowym10 przeprowadzonym przez NIK w trakcie kontroli 27 uczniów 
(26,7%) podało, że systematycznie uprawia wybraną dyscyplinę sportową lub 
ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą; 57 uczniów (56,5%) wskazało, że czyni 
to sporadycznie; natomiast 17 uczniów (16,8%) stwierdziło, że nie uprawia sportu 
i nie ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą. 

(dowód: akta kontroli str. 307-308) 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

W kontrolowanym okresie w Gimnazjum zajęcia korekcyjne dla uczniów z wadami 
postawy lub zagrożonych nadwagą i otyłością były organizowane w roku szkolnym 
2011/2012 – w jednej grupie w ramach godzin wynikających art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a 
Karty Nauczyciela. Zajęciami zostało objętych pięciu uczniów (według wyjaśnień 
Dyrektora PG wszyscy uczniowie wyrażający chęć uczestniczenia w tych zajęciach, 
w tym jeden uczeń na podstawie orzeczenia lekarskiego i czterech uczniów 
w wyniku propozycji nauczyciela wychowania fizycznego). W Gimnazjum 
zapewniono salę wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki 
korekcyjnej, a nauczycielka wychowania fizycznego prowadząca te zajęcia 
posiadała wymagane kwalifikacje11.  
W latach 2009/2010-2010/2011 rodzice (opiekunowie prawni) uczniów nie 
przedkładali Dyrektorowi Gimnazjum orzeczeń lekarskich wskazujących na 
konieczność prowadzenia zajęć rewalidacyjno-korekcyjnych, o których mowa 
w § 3 ust. 2 pkt 1 i 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, jak 
również rodzice uczniów nie zwracali się o objęcie ich dzieci zajęciami korekcyjnymi.  

 (dowód: akta kontroli str. 254-264, 330, 311-312) 

Według informacji udzielonych przez pielęgniarkę szkolną w latach 2009/2010-
2011/2012 liczba uczniów nie w pełni sprawnych ruchowo wynosiła odpowiednio: 
172 (46,1% ogółu uczniów PG); 196 (52,4%) i 193 (52%), z których zajęciami dla 
zminimalizowania niepełnosprawności ruchowych (prowadzonymi w PG oraz przez 
inne podmioty) objętych było odpowiednio: 112 (65,1%); 116 (59,2%) i 162 (83,9%) 
uczniów z wykrytymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Ujawnione w wyniku badań 
pielęgniarki niesprawności ruchowe dotyczyły w poszczególnych latach 
kontrolowanego okresu głównie skoliozy, którą posiadało odpowiednio 70, 73, 69 
uczniów, asymetrii łopatek – 40, 46 i 42 uczniów, nadwagi – 22, 27,30 uczniów, 
koślawości kolan – 18, 21,18 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 323-326) 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

Dyrektor Gimnazjum nie dysponowała w kontrolowanym okresie informacjami 
o zakresie wad postawy, nadwadze lub otyłości wśród uczniów, ze względu na 
nieprzekazywanie informacji w tym zakresie przez pielęgniarkę szkolną, jak też 
rodziców uczniów. W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, 
że informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania określonego 
w art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, polegającego na sprawowaniu 
opieki nad uczniami oraz stwarzaniu im warunków harmonijnego rozwoju 

                                                      
10 W badaniu uczestniczyło 101 uczniów oddziałów kl. III Gimnazjum, 84 rodziców uczniów oraz 5 
nauczycieli wychowania fizycznego. 
11 Studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
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psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Ponadto znajomość 
stanu zdrowia i potrzeb uczniów powinna być uwzględniania przy dopuszczeniu do 
użytku szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego, zgodnie z § 2 ust. 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników12 
oraz przy prowadzeniu edukacji prozdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r.13 Potrzeby zdrowotne uczniów powinny być również, zgodnie 
z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 14 uwzględniane przy przygotowaniu 
propozycji zajęć do wyboru przez uczniów.  
 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że na początku każdego roku szkolnego były 
przeprowadzane przez pielęgniarkę szkolną tzw. badania przesiewowe, a ich wyniki 
były przekazywane do wiadomości rodziców uczniów. Dyrekcja Gimnazjum nie była 
informowana o zakresie wykrytych nieprawidłowości ruchowych u uczniów, gdyż nie 
pozwalają na to obowiązujące przepisy. Dlatego też corocznie podczas pierwszych 
spotkań z rodzicami proszono o przekazywanie informacji o ewentualnych 
niepełnosprawnościach ruchowych dzieci, gdyż w Gimnazjum można zorganizować 
dla nich dodatkowe zajęcia dla korygowania tych niepełnosprawności. 

dowód: akta kontroli str. 329-330) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przy wyborze programu nauczania, 
przygotowaniu propozycji zajęć do wyboru przez uczniów oraz prowadzeniu 
edukacji prozdrowotnej nie są wymagane informacje o stanie zdrowia 
poszczególnych uczniów, lecz o zakresie i rodzajach dysfunkcji występujących 
wśród uczniów (dla ich zdiagnozowania przeprowadza się badanie potrzeb 
zdrowotnych). 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 młodzieżą15 oraz pkt 4 lit. e i f porozumienia zawartego przez Dyrektora 
Gimnazjum z NZOZ Medicus sp. z o.o,. 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.  

1.5  Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego 

Według szkolnych zestawów programów nauczania, w kontrolowanym okresie 
dopuszczono do użytku następujące programy: 
1) Wychowanie fizyczne w gimnazjum. Autorski program nauczania, autor Emilia 

Jasinowska, Oficyna Wydawnicza Gościański&Prętnicki Poznań 2007 
(nr dopuszczenia MEN – DKW 4014-172/00), ze zmianami dokonanymi przez 
nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum, który obejmował także Program 

                                                      
12 Dz.U. Nr 89. Poz. 730, dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku programów 
uchylone z dniem 1 września 2012 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w tej samej sprawie (Dz.U. z 2012 r. poz. 752) 
13 Zalecane warunkami i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego określone 
zostały w załączniku nr 4 do podstawy programowej z 2008 r. 
14 Poprzednio § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form 
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Dz.U. Nr 136, poz. 1116 
15 Dz. U. Nr 139, poz. 1133 
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wychowania zdrowotnego w ramach zajęć z wychowania fizycznego16. Program 
nauczania był corocznie dopuszczany do użytku przez Dyrektora Gimnazjum 
(w latach 2009/2010-2010/2011 bez numeru, w roku szkolnym 2011/2012 pod 
nr 15/2011/2012), 

2)  Program autorski z wychowania fizycznego opracowany przez nauczycieli 
zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego dopuszczony do użytku przez 
Dyrektora Gimnazjum 1 czerwca 2012 na rok szkolny 2012/2013 (nr 12/2012/2013).  

(dowód: akta kontroli str. 432, 433-472, 521-523, 532-540) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Gimnazjum zapewniła korzystanie przez 
uczniów z obiektów i sprzętu sportowego pozwalających na pełną realizację 
dopuszczonych do użytku programów nauczania wychowania fizycznego. Uczniowie 
korzystali z dwóch sal gimnastycznych i sprzętu sportowego należących do 
Gimnazjum, jak również mieli dostęp do hali sportowej17 oraz boisk zlokalizowanych 
na obiekcie Orlika zarządzanych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji 
w Paczkowie (boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki), a także 
stadionu miejskiego (boisko do piłki nożnej, dwa boiska do piłki plażowej, boisko do 
gier i zabaw, bieżnia okólna, bieżnia prosta, skocznia w dal, rzutnia do kuli) 
zarządzanego przez Miejski Klub Sportowy Sparta Paczków.  

Gimnazjum korzystało nieodpłatnie z ww. obiektów sportowych i ich wyposażenia na 
podstawie porozumień zawartych z jednostkami zarządzającymi tymi obiektami. 

(dowód: akta kontroli str. 265-268, 311-312, 313-319, 550) 

W dopuszczonym do użytku w Gimnazjum na lata szkolne 2009/2010-2011/2012 
programie nauczania zostały w całości ujęte wymagania z zakresu wychowania 
fizycznego określone w załączniku nr 4 do podstawy programowej z 2008 r., 
a w programie nauczania dopuszczonym do użytku na rok szkolny 2012/2013 
wymagania określone 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 szkół18. 
Programy te zostały dopuszczone do użytku przez Dyrektora Gimnazjum na 
wniosek nauczycieli zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego, co było 
zgodne z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do użytku programów.  

(dowód: akta kontroli str. 433-473, 476,489-520) 
 

 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 

1.6  Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 

Realizację zajęć wychowania fizycznego w trzyletnim cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/201219 rzetelnie dokumentowano w  dziennikach lekcyjnych prowadzonych 
zgodnie z obowiązkiem określonym w § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji. W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego dla 
dziewcząt odbywały się w 59% w salach (235 godzin), a na boiskach i w terenie 

                                                      
16 Stanowiący uzupełnienie ww. programu w zakresie treści bloku Edukacja zdrowotna; 
zmodyfikowany przez nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum program autorski Elżbiety 
Radajewskiej Edukacja zdrowotna. 
17 Według corocznie ustalanego harmonogramu. 
18 Dz. U. z 2012 r. poz. 977. 
19 Badanie kontrolne przeprowadzono w grupach ćwiczeniowych dziewcząt i chłopców z oddziałów A 
i C (40% oddziałów).  
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w 41% (163 godziny), natomiast dla chłopców w salach 38,4% (154 godziny), 
a na boiskach i w terenie w 61,6% (247 godzin).  

(dowód: akta kontroli str. 118-140, 548) 

W trzyletnim cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012, zajęcia wychowania 
fizycznego w objętych badaniem oddziałach Gimnazjum zrealizowano w wymiarze: 
398 godzin dla dziewcząt oraz 401 godzin dla chłopców, tym samym wypełniona 
została norma godzin zajęć wychowania fizycznego określona w załączniku nr 6a do 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, która wynosi co najmniej 
385 godzin. W tym czasie zrealizowane zostały wszystkie 33 wymagania dotyczące 
wychowania fizycznego określone w załączniku nr 4 do podstawy programowej 
z 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 476) 

W objętym badaniem NIK cyklu kształcenia, realizując zajęcia wychowania 
fizycznego z zakresu edukacji zdrowotnej (w tym blok Edukacja zdrowotna 
w wymiarze 10 godzin lekcyjnych w każdym roku nauki) stosowano Zalecane 
warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z 2008 r. Zajęcia te były 
realizowane w salach lekcyjnych i gimnastycznych z wykorzystaniem metod oraz 
technik aktywizujących uczniów m.in. zasobów internetowych oraz poprzez 
organizowanie konkursów, a także były wpierane przez realizację treści z zakresu 
edukacji zdrowotnej w ramach innych przedmiotów biologii, chemii, religii (zgodnie 
z  podstawą programową tych przedmiotów). W planowaniu treści i form zajęć 
z edukacji zdrowotnej uczestniczyli rodzice uczniów, z którymi na okresowych 
spotkaniach w Gimnazjum omawiano kwestie współpracy w przedmiotowym 
zakresie oraz wyrażali zgodę na udział dzieci w różnego rodzaju prelekcjach, 
pogadankach, konkursach oraz przedstawieniach profilaktycznych.  
W okresie objętym kontrolą NIK, w Gimnazjum realizowano akcję prozdrowotną 
Życie to ruch, ruch to życie, której celem było m.in. wyrobienie wśród uczniów 
nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, poznanie potrzeb własnego 
organizmu, jak też sposobów rozładowywania napięć i wyciszania organizmu, 
wykształcanie właściwych nawyków zdrowotnych oraz zaproponowany przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie program edukacyjny 
Trzymaj formę, którego celem była poprawa sposobu odżywiania się młodzieży 
i promowanie aktywności fizycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 476-485, 548) 

W prowadzonym w trakcie kontroli badaniu ankietowym uczniowie stwierdzili, że 
podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane były zajęcia ruchowe: gry 
zespołowe 98 wskazań (97%), ćwiczenia gimnastyczne 70 wskazań (69,3%), 
lekkoatletyka 54 wskazania (53,5%), tenis stołowy 27 wskazań (26,7%). Według 
opinii uczniów nauczyciele wychowania fizycznego: zachęcali ich do czynnego 
udziału w zajęciach – 92 (91,1%), przeciwnego zdania było 9 uczniów (8,9%); 
w pełni wykorzystywali czas zajęć na ćwiczenia – 90 (89,1%), przeciwnego zdania 
było 11 uczniów (10,9%); prezentowali ćwiczenia w sposób zrozumiały 92 (91,1%), 
przeciwnego zdania było 9 uczniów (8,9%) oraz prowadzili zajęcia w ciekawy 
sposób – 81 (80,2%), przeciwnego zdania było 20 uczniów (19,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 307-310) 

Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej nie zostały poprzedzone udokumentowaną 
diagnozą potrzeb uczniów w tym zakresie (przeprowadzoną wraz z pielęgniarką 
szkolną), a wyniki badań lekarskich stanu zdrowia uczniów (będące elementem tej 
diagnozy) z przyczyn opisanych w punkcie 1.4. niniejszego wystąpienia nie były 
znane nauczycielom wychowania fizycznego. W Gimnazjum nie dokumentowano 
działań związanych z koordynowaniem szkolnej edukacji zdrowotnej z realizacją 
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programów edukacyjnych dotyczących zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych 
lub chorób oferowanych przez inne podmioty (jak wyjaśniano, działania te 
prowadzono w formie doraźnej, tj. uzgodnień ustnych) oraz ewaluacji przebiegu tych 
zajęć z udziałem uczniów i ich rodziców (ewaluacja prowadzona była przez 
przedmiotowy zespół nauczycieli wychowania fizycznego).    

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że ww. elementy 
wskazane zostały w Zalecanych warunkach i sposobach realizacji zajęć 
wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej dla III etapu edukacyjnego 
w podstawie programowej z 2008 r., jako warunki skuteczności realizacji tych zajęć. 
Ponadto NIK zwraca uwagę, że optymalnym wariantem organizacji tych zajęć 
określonym w publikacji Podstawa programowa z komentarzami, Tom 8. 
Wychowanie fizyczne dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum 
i liceum20 jest kurs w wymiarze co najmniej 30 godzin w  cyklu ciągłym, w okresie 
jednego semestru (najkorzystniej w pierwszym semestrze pierwszego roku nauki 
przy czasie trwania poszczególnych zajęć od jednej lub dwóch godzin lekcyjnych). 
Za nieprawidłowe uznano natomiast w tej publikacji rozłożenie zajęć w dłuższym 
okresie niż semestr, (jak to miało miejsce w Gimnazjum w cyklu kształcenia w latach 
2009/2010-2011/2012), z długimi odstępami czasu między kolejnymi zajęciami, co 
zaburza ciągłość i systematyczność pracy uczniów oraz utrudnia odwoływanie się 
do zajęć wcześniejszych oraz omawianie zagadnień wymienionych w bloku 
Edukacja zdrowotna wyłącznie w czasie części lekcji przeznaczonych na zajęcia 
ruchowe. 

 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gimnazjum 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 okresie objętym kontrolą w Gimnazjum obowiązywał Wewnątrzszkolny System 
Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów21 (rozdział IX Statutu Gimnazjum 
zatwierdzonego uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 6 grudnia 2007 r.22), a także 
Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego23 (opracowany przez 
nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum i zatwierdzony przez Dyrektora do 
stosowania od roku szkolnego 2009/201024).  

Uczniowie wszystkich klas Gimnazjum na pierwszych zajęciach wychowania 
fizycznego w roku szkolnym byli zapoznawani z kryteriami oceniania określonymi 
w WSO i PSO. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

                                                      
20 MEN 2009 str. 62-64 
21 Dalej: WSO 
22 Ze zmianami z dnia: 25 października 2010  r., 19 września 2011  r. i  31 sierpnia 2012  r. 
23 Dalej: PSO 
24 W dokumentacji Gimnazjum brak dokładnej daty zatwierdzenia i stosowany w latach 2010/2011 
oraz 2011/2012, zmieniony od września 2012  r. 
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sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych25, w Statucie określono sposób 
uzasadniania przez nauczycieli ustalonej oceny poprzez wskazanie, że oceny są 
jawne, a ustaloną ocenę nauczyciel uzasadnia ustnie na prośbę ucznia lub rodziców 
(prawnych opiekunów). 

W PSO określono metodę i częstotliwość badania poziomu i postępów uczniów 
z wychowania fizycznego w zakresie sprawności fizycznej (Indeks Sprawności 
Fizycznej K. Zuchory) przeprowadzany dwa razy w roku szkolnym, tj. w październiku 
oraz maju).  

W PSO wskazano także jakie elementy podlegają ocenie, m.in. uczeń oceniany był 
za: 
- aktywność oraz postawę, na które składały się m.in. stosunek ucznia do zajęć 
i współćwiczących, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, wkładanie 
dużego wysiłku w wykonywanie zadań ruchowych, przestrzeganie zasad fair-play 
przestrzeganie przepisów i regulaminów; 
- wiadomości dotyczące m.in. bezpieczeństwa, ochrony i asekuracji, zdrowia, 
żywienia i higieny, terminologii sportowej, pierwszej pomocy medycznej, przepisów 
gier zespołowych i sportów indywidualnych, używek i dopingu; 
 - motorykę obejmującą zaprezentowanie ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne 
oraz ogólną sprawność fizyczną mierzoną testem sprawności motorycznej; 
- sprawdziany z zadań ruchowych w konkurencjach objętych programem nauczania; 
- udział w zawodach sportowych, na który składały się godne reprezentowanie 
szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa oraz 
osiąganie wysokich wyników sportowych. 

W PSO określono ogólne (ramowe) kryteria ustalania poszczególnych ocen 
klasyfikacyjnych wskazując, że ocenie podlegać będą następujące elementy:  
- poziom sprawności fizycznej, na który składały się osiąganie przez ucznia dobrych 
wyników w próbach zdolności koordynacyjno-kondycyjnych, wykazywanie stałego 
postępu w usprawnianiu, wysoki poziom opanowania umiejętności technicznych 
i taktycznych, stosowanie przez ucznia poznanych umiejętności w praktycznym 
działaniu, prezentowanie wysokiego poziomu wiedzy, aktywizacja siebie oraz innych 
uczniów do usprawniania; 
- postawa ucznia, na którą składały się duże zaangażowanie w lekcje, 
przestrzeganie regulaminów, postawa sportowa i zdrowy styl życia, stanowiący wzór 
dla innych uczniów, kreatywność podczas lekcji, dzielenie się ciekawymi pomysłami 
z innymi ćwiczącymi, pomoc innym uczniom, tj. elementy związane z wysiłkiem 
ucznia wkładanym w realizację zajęć; 
- frekwencja, na którą składały się punktualność i uczestniczenie w minimum 75% 
lekcji wychowania fizycznego oraz tylko na ocenę celującą reprezentowanie 
Gimnazjum w zawodach lub osiąganie wysokich wyników w sporcie wyczynowym.  
Wskazano, że na ocenę celujący i bardzo dobry uczeń winien  całkowicie 
wywiązywać się ze wszystkich zadań zawartych w powyższych wymaganiach, na 
ocenę dobry całkowicie ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej dwóch 
z wymagań, dostateczny całkowicie ze wszystkich zadań zawartych w co najmniej 
jednym z wymagań, dopuszczający minimalnie z pojedynczych zadań zawartych 
w sformułowanych wymaganiach.  

 (dowód: akta kontroli str. 345-407, 486-487) 
 
 
 

 

                                                      
25 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie oceniania 
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W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

W PSO nauczyciele wychowania fizycznego nie sformułowali wymagań 
edukacyjnych uwzględniających wymagania realizowanego programu nauczania 
wychowania fizycznego, w tym wymagań podstawy programowej z 2008 r. 
w zakresie dotyczącym bloków Bezpieczna aktywność i higiena osobista, Taniec 
i Edukacja zdrowotna oraz treści nauczania zdefiniowanych wymaganiami 
szczegółowymi podstawy programowej z 2008 r: 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. 
(częściowo), 2.6., 3.3., 5.3. i 5.4.  Było to niezgodne z postanowieniami § 2 ust. 2 
i § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, w myśl których ocenianie 
osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na odniesieniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do  wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego 
programu nauczania (uwzględniającego tę podstawę). Wymagania edukacyjne 
zdefiniowane przepisami rozporządzenia w sprawie oceniania nauczyciele 
wychowania fizycznego sformułowali wyłącznie do wynikających z programu 
nauczania wychowania fizycznego wymagań związanych z grami zespołowymi 
i aktywnością ruchową26. Również sformułowane przez nauczycieli wymagania 
niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych (sposób ustalania tych ocen) nie odnosiły się w sposób precyzyjny 
do treści kształcenia określonych w programie nauczania, wynikających z podstawy 
programowej z 2008 r. Nie zróżnicowano również poziomu spełnienia 
poszczególnych wymagań niezbędnych do ustalenia poszczególnych ocen 
klasyfikacyjnych, wskazując jako kryterium ilość spełnionych zadań, co w praktyce 
oznaczać mogło, że dla uzyskania oceny dostateczny wystarczyła punktualność 
i udział w minimum 75% lekcji wychowania fizycznego bez opanowania przez ucznia 
choćby w stopniu minimalnym treści (umiejętności i wiadomości) wskazanych 
w programie nauczania.  

 (dowód: akta kontroli str. 366-379) 
 

1. Wprawdzie w PSO ustalono wynikające z postanowień § 6 ust. 1a rozporządzenia 
w sprawie oceniania, kryteria oceniania i wymagania edukacyjne dla uczniów 
z upośledzeniem w stopniu lekkim i nauczyciele zostali zobowiązani na podstawie 
opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej do 
dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się (uniemożliwiające 
sprostanie określonym wymogom), jednak nie sformułowano zasad 
indywidualizowania pracy z pozostałymi uczniami odpowiednio do ich potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, co wynika z § 6 
ust. 1 ww. rozporządzenia, w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) 
rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r.27, zmieniającego przedmiotowe 
rozporządzenie z dniem 1 września 2011 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 345-407, 486-487) 

                                                      
26 Wskazano także szkolne normy sprawności fizycznej dla dziewcząt i chłopców poszczególnych 
klas w powiązaniu w poszczególnymi ocenami od celujący do niedostateczny dla lekkoatletyki, piłki 
siatkowej, koszykowej, nożnej, ręcznej, gimnastyki. W planach wynikowych wskazano dla ww. 
dyscyplin oraz tenisa stołowego, rytmiki oraz innych form aktywności ruchowej o charakterze 
rekreacyjno sportowym wymagania podstawowe i dopełniające wraz z planowanymi formami oceny 
osiągnięć uczniów. 
27 Dz. U. Nr 228, poz. 1491 
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2. Nie określono sposobu uwzględnienia wysiłku, o którym mowa w § 7 
rozporządzenia w sprawie oceniania, wkładanego przez uczniów w wywiązywanie 
się z obowiązków przedmiotowych, w szczególności wymagań wynikających 
z realizowanego programu nauczania, przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych 
z wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 345-407, 486-487) 

3. Ustalone w PSO kryteria oceniania z wychowania fizycznego obejmowały 
m.in. element frekwencji ucznia na zajęciach (uczestniczenie minimum w 75% lekcji 
wychowania fizycznego), tj. określony w § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania oraz WSO (§ 70) element oceny zachowania ucznia. Powodowało to 
dwukrotne ocenianie ucznia za frekwencję z zachowania i w ramach zajęć 
wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 359, 366-395) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że problem obecności uczniów na zajęciach 
wychowania fizycznego jest bardzo istotny. Ustawodawca celem poprawy 
sprawności fizycznej dzieci wprowadził czwartą godzinę wychowania fizycznego, 
jednak w zajęciach tych nie ma kto uczestniczyć. Dlatego też wprowadza 
się element frekwencji, która z jednej strony wzmacnia intencję i cel ustawodawcy, 
z drugiej motywuje uczniów do aktywności fizycznej. Element ten w ocenie 
Dyrektora Gimnazjum pozwala na realizację tez podstawy programowej z 2008 r., 
w myśl których system oceniania powinien być tak opracowany, aby nakłaniał 
uczniów do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania 
fizycznego. Największą wagę powinna mieć ocena postaw uczniów i ich aktywność 
podczas zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 557-560) 

Wskazane przez Dyrektora Gimnazjum przyczyny nie mogą stanowić uzasadnienia 
dla dwukrotnego oceniania ucznia za frekwencję, a zwiększenie zainteresowania 
uczniów zajęciami wychowania fizycznego, a tym samym ich obecności na tych 
zajęciach powinno następować przede wszystkim poprzez uatrakcyjnienie 
prowadzonych zajęć oraz różnorodne formy ich realizacji. Odnosząc się do 
złożonych wyjaśnień, Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że w PSO 
w wymienionych 13 elementach ocenianych w ramach aktywności i postawy 
uczniów nie wymieniono obecności ucznia na zajęciach, natomiast kryterium 
to wskazano w wymaganiach dotyczących uzyskania poszczególnych ocen.  

2.2 Stosowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego 
przyjętych zasad oceniania 

Na podstawie analizy ocen z wychowania fizycznego w dziennikach lekcyjnych, 
w tym trzech uczniów z deficytem ruchowym stwierdzono, że nauczyciele 
wychowania fizycznego przy wystawianiu ocen, w tym ocen klasyfikacyjnych 
stosowali zasady określone WSO i PSO28. Przy ocenianiu uwzględniane były 
możliwości ruchowe uczniów oraz posiadane przez nich wiadomości. Uczniowie 
z deficytem ruchowym, wykazując zaangażowanie w realizacji ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego uzyskiwali oceny dobre i bardzo dobre. W każdym roku 
szkolnym oceniano opanowanie elementów będących przedmiotem zajęć w danym 

                                                      
28W okresie objętym kontrolą klasyfikowanych z wychowania fizycznego było łącznie 1 060 uczniów, 
z których 102 otrzymało ocenę celujący (9,6%); 397 ocenę bardzo dobry (37,5%); 267 ocenę dobry 
(25,2%); 162 ocenę dostateczną (15,2%); 129 ocenę dopuszczającą (12,2%) i 3 ocenę 
niedostateczną (0,3%), a siedmiu uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego nie zostało 
objętych klasyfikacją roczną. 
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roku m.in.: biegi na dystansach 100m i 1000m, umiejętności związane z grą w piłkę 
siatkową, ręczną, koszykową, nożną, wiadomości, znajomość przepisów gier, 
rozgrzewkę, jak też aktywność na zajęciach oraz mierzono postępy w usprawnianiu 
na podstawie testu29 przeprowadzanego dwukrotnie w ciągu roku w październiku 
i maju. Poza wynikami ww. testów na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum, 
który obejmował lata 2009/2010-2011/2012 nauczyciele nie określili efektów 
kształcenia wychowania fizycznego w zakresie pozostałych wymagań podstawy 
programowej z 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 118-140, 397-404) 

W badaniu ankietowym 90 uczniów (89,1%) uznało, że oceny wystawiane przez 
nauczycieli wychowania fizycznego odpowiadają ich poziomowi wiedzy, 
umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie ćwiczeń na lekcjach wychowania 
fizycznego, natomiast ośmiu uczniów (8,9%) było przeciwnego zdania 
(trzech uczniów nie wyraziło opinii). Uczniowie podali, że w ocenianiu z wychowania 
fizycznego uwzględniane są głównie następujące elementy: zaangażowanie 
w zajęcia – 61 odpowiedzi (60,4%); wysiłek włożony w wykonywanie ćwiczeń – 56 
odpowiedzi (55,4%) i sprawność fizyczna – 52 odpowiedzi (51,5%). 

(dowód: akta kontroli str. 307-310) 
 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
 

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

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

3.1  Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

Frekwencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego w kontrolowanym okresie 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie, jednak była niższa od frekwencji ogółem 
i wynosiła w roku szkolnym: 
− 2009/2010 – 80,9%, wobec  frekwencji ogółem 85%; 
− 2010/2011 – 82%, wobec frekwencji ogółem 85,6%; 
− 2011/2012 – 81,7%, wobec  frekwencji ogółem 85%. 

 (dowód: akta kontroli str. 285-296, 306) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie frekwencji uczniów na zajęciach 
wychowania fizycznego w dniach 5-9 listopada 2012 r. wykazało, że w okresie tym 
odsetek: uczniów niećwiczących30 do zapisanych na zajęcia wynosił 23,2%, uczniów 
obecnych niećwiczących do zapisanych 9,8%, a obecnych niećwiczących 
do  obecnych na zajęciach 11,3%.  
Przyczynami niećwiczenia uczniów obecnych na zajęciach były: zwolnienia rodziców 
(5,6%); brak stroju (3,2%); bieżące zwolnienia lekarskie (1,8%); stałe zwolnienia na 
podstawie decyzji Dyrektora Gimnazjum (0,4%) oraz inne przyczyny (0,4%, 
niedyspozycja, dyżur szkolny). 

(dowód: akta kontroli str. 288-296) 

W opinii uczniów Gimnazjum, wyrażonej w badaniu ankietowym, przypadki unikania 
udziału w lekcjach wychowania fizycznego spowodowane były m.in.: nieciekawymi 

                                                      
29 Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory. 
30 Nieobecni i niećwiczący na zajęciach 
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zajęciami (26 wskazań 39,4%); złym samopoczuciem (25 wskazań 37,9%); brakiem 
stroju (7 wskazań 10,6%); zbyt trudnymi ćwiczeniami (6 wskazań 9,1%); brakiem 
chęci do ćwiczenia (3 wskazania 4,5%). W analogicznym badaniu rodzice uczniów 
Gimnazjum podali, że unikanie zajęć wychowania fizycznego przez córkę/syna 
spowodowane było m.in.: złym samopoczuciem (21 wskazań 25%); brakiem chęci 
do ćwiczenia (4 wskazania 4,8%); niedyspozycją, brakiem stroju, monotonią zajęć 
(po trzy wskazania 3,6%); niechęcią do: biegania, gier zespołowych, spocenia się 
(po jednym wskazaniu 1,2%). 

(dowód: akta kontroli str. 307-310) 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

W kontrolowanym okresie z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego, 
na podstawie 24 decyzji Dyrektora Gimnazjum, zwolnionych było 14 uczniów (dla 
danego ucznia wydawane były po dwie lub trzy decyzje), w tym: w latach szkolnych 
2009/2010-2010/2011 po sześciu uczniów (1,6% ogółu uczniów) i dwóch uczniów 
w roku 2011/2012 (0,5%). Wszystkie ww. decyzje wydane zostały zgodnie § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania na wniosek rodziców, na podstawie 
zaświadczeń lekarskich o ograniczonych możliwościach udziału uczniów 
w zajęciach i na czas określony w tych zaświadczeniach. W dziennikach lekcyjnych 
oraz arkuszach ocen uczniów zwolnionych z udziału czynnego w zajęciach 
wychowania fizycznego, w przypadku braku możliwości ustalenia śródrocznej lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 
ww. rozporządzenia wpisywano zamiast oceny klasyfikacyjnej zwolniony/zwolniona. 
Uczniowie zwolnieni z czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego byli 
obecni na lekcjach. 
 

(dowód: akta kontroli str. 105-117, 118-170,306) 
 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

3.3  Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym 

Uczniowie corocznie uczestniczyli w imprezach sportowych organizowanych przez 
Gimnazjum, jak też inne podmioty zajmujące się sportem i rekreacją, np. Gminnych 
Igrzyskach Dzieci i Młodzieży (organizowanych corocznie przez Gminne Centrum 
Sportu i Rekreacji w Paczkowie i szkoły, w tym przez Gimnazjum w 2012 r.); 
w turniejach gry w piłkę: nożną, siatkową, ręczną; koszykówkę; mityngach 
lekkoatletycznych, biegach ulicznych i przełajowych. 
Ponadto corocznie z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjum organizowany był dzień 
sportu, podczas którego przeprowadzano rozgrywki sportowe dla uczniów 
Gimnazjum oraz innych szkół z terenu gminy Paczków. 
W pozaszkolnych zawodach sportowych w okresie objętym kontrolą udział brało: 
1) w roku szkolnym 2009/2010  - 181 uczniów (48,5% uczniów ogółem); 
2) w roku szkolnym 2010/2011 - 169 uczniów  (45,5%); 
3) w roku szkolnym 2011/2012 - 175 uczniów (48,7%). 
Zawody te były rozgrywane na szczeblu: gminy, powiatu, województwa oraz 
międzynarodowym. Największe sukcesy sportowe uczniów to m.in.: 
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1) na szczeblu międzynarodowym: drugie miejsca dziewcząt w Polsko-Czeskim 
Turnieju Piłki Siatkowej (rok szkolny 2009/2010 i 2011/2012), organizowanym 
w Republice Czeskiej w ramach projektu współpracy przygranicznej; 

2) na szczeblu wojewódzkim: pierwsze miejsce dziewcząt w półfinale 
Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej, czwarte miejsce dziewcząt w finale 
Turnieju Piłki Nożnej Coca Cola Cup 2012 (2011/2012); 

3) na szczeblu powiatowym: pierwsze miejsce w pchnięciu kulą dziewcząt 
w Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych, pierwsze miejsce dziewcząt w XII 
Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Coca Cola Cup (2009/2010), pierwsze miejsce 
dziewcząt w Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej (2010/2011); 

4)  na szczeblu gminnym: 10 x 1 miejsce; 10 x 2 miejsce i 6 x 3 miejsce w Gminnym 
Mitingu Lekkoatletycznym, 2 x 1 miejsce w Gminnych Turniejach Piłki Nożnej 
Dziewcząt (2009/2010), 1 miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej 
Dziewcząt, 1 miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, 1 miejsce w Turnieju 
Koszykówki Dziewcząt (2011/2012). 

(dowód: akta kontroli str. 270-284) 

W kontrolowanym okresie Gimnazjum na podstawie zawartych porozumień 
współpracowało z Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie31 oraz Klubem 
Sportowym Sparta Paczków w zakresie rozwoju i wspierania sportu i rekreacji. 
Efektem tej współpracy była przynależność uczennic Gimnazjum do sekcji piłki 
siatkowej, a uczniów do sekcji piłki nożnej. Z sekcji tej do kadry województwa 
opolskiego w piłce siatkowej w okresie objętym kontrolą corocznie powoływane były 
dwie uczennice Gimnazjum. W latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 jedna 
z uczennic Gimnazjum została powołana do kadry Polski w piłce siatkowej. Od dnia 
10 września 2012 r. wspólnie z GCSiR realizowano projekt współpracy 
transgranicznej Czesko-Polska Szkoła Pływania i Narciarstwa. Ponadto Gimnazjum 
na podstawie porozumienia zawartego ze Szkolnym Klubem Wolontariusza 
współpracowało ze Stowarzyszeniem Kultury Osób Niepełnosprawnych Więź, 
a efektem tej współpracy był m.in. udział członków tego Stowarzyszenia w XXXIII 
Gminnych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Paczków 2012 – w formie Paraolimpiady. 

(dowód: akta kontroli str. 265-269) 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gimnazjum w badanym 
obszarze. 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć wychowania fizycznego 

4.1  Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor realizowała obowiązki wynikające z art. 62 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane32, tj. dokonywała 
okresowych kontroli stanu technicznego obiektu Gimnazjum, w tym sal 
gimnastycznych (rocznych w latach 2006-2011 i tzw. pięcioletniego w 2012 r.). 
W ich wyniku, w protokołach z kontroli stwierdzono, że stan obiektu Gimnazjum jest 
dobry, a wymiany wymaga stolarka okienna (na salach gimnastycznych 
przewidziana do wymiany).  

(dowód: akta kontroli str. 18-33) 

                                                      
31 Dalej: GCSiR. 
32 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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Zgodnie z wymaganiami określonymi § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach33, Dyrektor Gimnazjum dwa 
razy w roku (po przerwach trwających ponad 14 dni) dokonywała kontroli obiektu 
Gimnazjum, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. W protokołach 
dokumentowano stan dotyczący m.in. sal gimnastycznych. Z zapisów protokołów 
wynikało, że obiekty Gimnazjum zapewniały bezpieczne warunki do przebywania 
w  nich uczniów. Protokoły były podpisywane przez wszystkie osoby uczestniczące 
w kontroli oraz zostały przekazane organowi prowadzącemu Gimnazjum, co było 
zgodne z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-47) 

W okresie objętym kontrolą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów Gimnazjum 
realizowane były także na innych obiektach sportowych zlokalizowanych 
w Paczkowie: kompleksie boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012 (usytuowanym 
obok Gimnazjum, z których uczniowie Gimnazjum mogli korzystać nieodpłatnie pod 
nadzorem nauczycieli w dniach nauki szkolnej, w godz. 800 – 1600), gminnej hali 
sportowej, stadionu Klubu Sportowego Sparta Paczków.  
Zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012 
(dotyczące również Gimnazjum) zostały określone przez: Radę Miejską 
w Paczkowie, która uchwałą nr L/371/2010 z dnia 26 października 2010 r. ustaliła 
regulamin korzystania z ww. kompleksu boisk oraz Dyrektora Gminnego Centrum 
Sportu i Rekreacji w Paczkowie - administratora tego kompleksu, który 
zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. ustalił regulamin korzystania 
z obiektu hali sportowej. W regulaminie tym określono zasady bezpiecznego 
korzystania z tego obiektu i jego wyposażenia oraz wskazano osoby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo użytkowników. W porozumieniu dotyczącym korzystania przez 
uczniów Gimnazjum z tego obiektu wskazano, że Dyrektor Gimnazjum zapoznała 
się z postanowieniami ww. regulaminu. 

(dowód: akta kontroli str. 311-322) 

Obiekty wykorzystywane przez Gimnazjum przy realizacji zajęć wychowania 
fizycznego zostały wyposażone w tablice informacyjne określające zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, wymagane przepisami 
§ 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  
Realizując obowiązek określony w § 31 ust. 7 ww. rozporządzenia, nauczyciele 
wychowania fizycznego zapoznawali uczniów z zasadami bezpiecznego 
wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach, dokumentując ten 
fakt zapisami w dziennikach zajęć lekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 118-140, 551-555) 

Obiekty wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego były w dobrym 
i  średnim stanie technicznym, a sprzęt i wyposażenie zakupione po 2002 r. 
posiadały certyfikaty i atesty wymagane przepisami § 9 ust. 3 rozporządzenia 
w  sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

(dowód: akta kontroli str. 311-319, 551-555) 

W badaniu ankietowym 91 uczniów (90,1%) potwierdziło, że zostali zapoznani 
z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania 
fizycznego, natomiast  nie potwierdziło tego 10 uczniów (9,9%). Stosowanie się do 
tych zasad wskazało 90 uczniów (89,1%), natomiast 11 uczniów (10,9%)  
stwierdziło, że ich nie stosuje. W badaniu ankietowym 81 rodziców uczniów (96,4%) 

                                                      
33 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach. 
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wskazało, że Gimnazjum zapewnia warunki bezpieczeństwa na zajęciach 
wychowania fizycznego, a odmiennego zdania było 3 rodziców (3,6%). 

(dowód: akta kontroli str. 307-309) 
 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

4.2  Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 20 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, pokój nauczycieli wychowania fizycznego 
został wyposażony w specjalistyczną przenośną walizkową apteczkę, wyposażoną 
w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instrukcję 
określającą zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego zostali przeszkoleni w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z wymogiem określonym w § 21 
ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 331-333) 

W okresie objętym kontrolą NIK uczniowie Gimnazjum, zgodnie z obowiązkiem 
określonym art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, mieli zapewnioną 
możliwość korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej. Opieka ta była świadczona we 
wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach dopołudniowych (wtorki, czwartki 700 – 
1030) oraz popołudniowych (poniedziałki, środy, piątki 1100 – 1435). W dniu 
15 września 2010 r. Dyrektor Gimnazjum zawarła porozumienie z NZOZ MEDICUS 
sp. z o.o. w Paczkowie, na podstawie którego udostępniono temu podmiotowi 
szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz określono zakres świadczeń 
realizowanych przez pielęgniarkę w ramach opieki nad uczniami Gimnazjum, który 
obejmował m.in. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej – przez 
podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia. Ponadto w zakresie 
działań pielęgniarki szkolnej wyszczególniono siedem podmiotów, z którymi powinna 
współpracować realizując profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami 
Gimnazjum, w tym m.in. rodziców uczniów, Dyrektora Gimnazjum, Radę 
Pedagogiczną. 

(dowód: akta kontroli str. 323-328) 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

4.3  Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Według rejestru wypadków oraz danych zawartych w Systemie Informacji 
Oświatowej Gimnazjum w okresie sześciu lat szkolnych (2006/2007 – 2011/2012), 
na zajęciach wychowania fizycznego miało miejsce ogółem 36 wypadków, z tego: 
po dziewięć w latach 2006/2007 i 2007/2008, sześć w roku 2010/2011, po pięć 
w latach 2009/2010 i 2011/2012 oraz dwa w roku 2008/2009. Głównymi 
przyczynami wypadków była nieuwaga uczniów, upadek lub złe ułożenie ciała 
podczas gry. Spośród ww. wypadków, 31 (86,1%) miało miejsce podczas zajęć 
z wykorzystaniem piłki. Żaden z ww. wypadków nie był spowodowany złym stanem 
technicznym obiektów lub wyposażenia, ani jego niewłaściwym zabezpieczeniem, 
czy też niedostatecznym nadzorem nad uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

Dyrektor Gimnazjum, realizując obowiązek określony § 51 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, corocznie sporządzała analizy 
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wypadków, które wydarzyły się w danym roku szkolnym, w których wskazano 
zgodnie ze stanem faktycznym, że na zajęciach wychowania fizycznego miały 
miejsce wypadki lekkie (m.in. zwichnięcia, skręcenia), nie stwierdzono by do ich 
powstania przyczynił się brak nadzoru ze strony nauczycieli wychowania fizycznego 
a główną przyczyną tych wypadków była nieostrożność uczniów. Analizy te były 
przedstawiane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej odbywających się na 
zakończenie roku szkolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 94-102) 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Dla dwóch spośród 36 wypadków (5,55%), które miały miejsce na lekcjach 
wychowania fizycznego (po jednym w 2008 r. i 2009 r.), w dokumentacji Gimnazjum 
brak było protokołów powypadkowych, których obowiązek sporządzenia określono 
w § 43 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
We wszystkich sporządzonych protokołach powypadkowych, jak również w innych 
dokumentach, brak było potwierdzenia realizacji obowiązku określonego w § 45 ust. 
1 pkt 2 ww. rozporządzenia, tj. o zaznajomienia z treścią protokołu powypadkowego 
i innymi materiałami postępowania powypadkowego rodziców (prawnych 
opiekunów) poszkodowanych małoletnich uczniów. O możliwości, sposobie 
i  terminie złożenia zastrzeżeń pouczano niepełnoletnich uczniów Gimnazjum, a nie 
ich rodziców (opiekunów). Ponadto w rejestrze wypadków nie ujęto jednego 
wypadku, który wydarzył się w dniu 2 kwietnia 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 50-93) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że protokoły powypadkowe były sporządzane po 
każdym wypadku, gdyż są elementem niezbędnym dla uzyskania przez rodziców 
(opiekunów prawnych) małoletnich uczniów odszkodowań od ubezpieczyciela. Ich 
brak wynika z uchybień w pracy pracownika Gimnazjum realizującego zadania 
gromadzenia dokumentacji w tym zakresie, podobnie jak nieujęcie jednego 
z wypadków w prowadzonym rejestrze. Fakt przekazania rodzicom protokołów 
powypadkowych stanowił zdaniem Dyrektora Gimnazjum zaznajomienie się ich 
treścią. 

(dowód: akta kontroli str. 103-104) 

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Dyrektora Gimnazjum dotyczącego 
sposobu zaznajamiania rodziców lub opiekunów uczniów z protokołami 
powypadkowymi, bowiem ustawodawca rozgraniczył obowiązek zaznajomienia się 
z treścią protokołu powypadkowego (§ 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach) i jego doręczenia (§ 46 tego rozporządzenia). 
Ponadto obowiązek zaznajomienia rodziców lub opiekunów małoletniego 
poszkodowanego nie dotyczy jedynie protokołu powypadkowego, ale również innych 
materiałów postępowania powypadkowego. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli 
z uwagi na charakter zdarzenia (wypadek ucznia) wszelkie czynności z nim 
związane, w tym poświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące 
zapoznania się z treścią protokołu powypadkowego ucznia wymagane na podstawie 
§ 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, powinno 
zostać szczególnie starannie udokumentowane ze względu na potencjalną 
odpowiedzialność prawną Gimnazjum i nauczyciela wychowania fizycznego, 
na  którego zajęciach wydarzył się wypadek. Ponadto w załączniku nr 1 
do  ww.  rozporządzenia, stanowiącym Wzór protokołu wypadku w pkt. 11 i 13, 
wskazano miejsce na podpis rodzica (opiekuna prawnego ucznia), który ma 
potwierdzić w ten sposób odpowiednio: fakt pouczenia o możliwości wniesienia 
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zastrzeżeń, jak i zapoznanie się z treścią protokołu i innymi dokumentami 
związanymi ze sprawą. 

2. W rejestrze prowadzonym według wzoru określonego w załączniku nr 2 
do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach nie odnotowano 
wszystkich wymaganych danych, tj. brak było wskazania: klasy ucznia, który uległ 
wypadkowi, rodzaju wypadku, rodzaju zajęć, podczas których uczeń uległ 
wypadkowi (dane określonych treścią kolumn nr: 2, 3 i 4 rejestru wypadków). 
W  rejestrze tym ujmowano wypadki, którym uczniowie Gimnazjum ulegali także 
w  dniach wolnych od zajęć szkolnych, jak również poza godzinami pozostawania 
pod opieką nauczycieli Gimnazjum, pomimo iż rejestr prowadzony był na podstawie 
przepisów rozdziału czwartego Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły 
i placówki, rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

(dowód: akta kontroli str. 50-93) 

Sekretarz Gimnazjum odpowiedzialna za prowadzenie rejestru wypadków wyjaśniła, 
że: do rejestru wpisywane były wypadki powstałe na terenie szkoły, jak również na 
zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami oraz te którym uczniowie 
ulegli poza opieką szkoły, np. w domu, ze względu na fakt, iż uczniowie Gimnazjum 
objęci są ubezpieczeniem zbiorowym i w przypadku wypadku rodzice zgłaszają się 
do Gimnazjum celem pobrania stosownych dokumentów niezbędnych dla uzyskania 
odszkodowania. Wskazała także, że sposób takiego prowadzenia rejestru 
wypadków został przyjęty w przeszłości i nie pamięta już powodów, dla których 
przyjęto wpisywanie do rejestru również innych wypadków. Dane do rejestru były 
wpisywane na podstawie protokołów powypadkowych. Dlatego wystąpiły braki we 
wpisach w stosunku do wzoru określonego dla rejestru wypadków.  

(dowód: akta kontroli str. 342-344) 

W powyższym zakresie NIK zwraca uwagę, że Sekretarz Gimnazjum nie podjęła 
działań w celu pozyskania danych nieujętych w protokołach powypadkowych, które 
były niezbędne do rzetelnego prowadzenia rejestru.  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Gimnazjum w badanym obszarze.  

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

5.1  Stan zatrudnienia w szkole nauczycieli wychowania fizycznego 
i ich kwalifikacje 

W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum zatrudnionych było sześciu nauczycieli 
wychowania fizycznego, w tym: czterech dyplomowanych, jeden mianowany i jeden 
kontraktowy. Wszyscy ww. nauczyciele legitymowali się ukończeniem studiów 
wyższych lub podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego i przygotowaniem 
pedagogicznym, tj. posiadali kwalifikacje do nauczania w Gimnazjum wymagane 
przepisami z § 3 pkt 2 lit a i c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 marca 2009 r. sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli34.  

                                                      
34 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
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Ponadto nauczyciele posiadali dodatkowe kwalifikacje instruktora: piłki nożnej (dwie 
osoby); piłki siatkowej (dwie osoby); pływania (dwie osoby); piłki ręcznej (jedna 
osoba); koszykówki (jedna osoba); lekkoatletyki (jedna osoba); rekreacji ruchowej 
(jedna osoba); fitness (jedna osoba). Jeden z nauczycieli posiadał również 
kwalifikacje ratownika WOPR, a dwóch sędziego piłki nożnej. 

(dowód: akta kontroli str. 13, 14-16) 
 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

Realizując obowiązek udziału w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, wynikający 
z art. 12 ust. 3 Karty Nauczyciela, wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego 
uczestniczyli w kontrolowanym okresie w łącznie w dziesięciu formach dokształcania 
i doskonalenia, z tego sześciu nauczycieli w siedmiu formach przedmiotowych, 
Ponadto czterech nauczycieli wychowania fizycznego w kontrolowanym przez NIK 
okresie uzyskało kwalifikacje instruktora: piłki siatkowej (jedna osoba); koszykówki 
(jedna osoba); fitness (jedna osoba); sędziego piłki nożnej (dwie osoby); instruktora 
pływania i ratownika WOPR (jedna osoba).  

W dniu 25 maja 2009 r. nauczyciele Gimnazjum, w tym sześciu nauczycieli 
wychowania fizycznego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, wzięli udział 
w szkoleniu na temat wdrożenia nowej podstawy programowej z 2008 r. 
W dokumentacji Gimnazjum brak było informacji o szczegółowej tematyce tego 
szkolenia przeprowadzonego w wymiarze czterech godzin.  

(dowód: akta kontroli str. 14-16, 332-333) 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

W kontrolowanym okresie nauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum nie 
uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wdrażania podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. w zakresie m.in. oceniania osiągnięć szkolnych 
uczniów, edukacji zdrowotnej oraz organizacji form realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.  
 

 (dowód: akta kontroli str. 332-333) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśniła, że szkolenia nauczycieli w PG były organizowane na 
dwa sposoby, tj. poprzez przyjazd osoby szkolącej do Gimnazjum lub poprzez 
wysłanie jednego lub dwóch nauczycieli na szkolenie zewnętrze i następnie 
przeszkolenie przez te osoby całej Rady Pedagogicznej. Gimnazjum ma 
ograniczoną wielkość środków finansowych, dlatego też nie mogę pozwolić na 
wydelegowanie większej liczby nauczycieli do ośrodków szkoleniowych. Budżet 
Gimnazjum jest corocznie ograniczany przez organ założycielski i nie mamy 
możliwości innego rozwiązania problemu ciągłego dokształcania nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 556) 
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5.3 Nadzór pedagogiczny stosowany przez Dyrektora Gimnazjum 
w zakresie wychowania fizycznego 

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego35 
Dyrektor Gimnazjum corocznie opracowywała plan nadzoru pedagogicznego na 
dany rok szkolny, w których uwzględniała priorytety nadzoru pedagogicznego 
określone na dany rok szkolny przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego 
Kuratora Oświaty, w tym na rok szkolny 2009/2010 dotyczący monitorowania 
wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
W kontrolowanym okresie Dyrektor Gimnazjum zaplanowała i zrealizowała łącznie 
pięć obserwacji zajęć nauczycieli wychowania fizycznego (po jednej w latach 
2009/2010 i 2010/2011 oraz trzy w roku szkolnym 2011/2012).  

Obserwacja przeprowadzona w roku szkolnym 2009/2010 dotyczyła kwestii 
związanych z prawidłowością wdrażania podstawy programowej z wychowania 
fizycznego w klasie pierwszej. W wyniku obserwacji Dyrektor Gimnazjum nie 
wniosła zastrzeżeń w ww. zakresie, natomiast wniosła zastrzeżenia do: wspierania 
ucznia w trudnych sytuacjach; tworzenia swoim zachowaniem na zajęciach życzliwej 
atmosfery oraz odwoływania się do wiedzy i umiejętności uczniów. W arkuszu 
zostało sformułowane zalecenie by nauczyciel starał się częściej wspierać uczniów 
w trudnych sytuacjach (zalecenie zostało zrealizowane).  

W roku szkolnym 2010/2011 w planie nadzoru dotyczącym prawidłowości wdrażania 
nowej podstawy programowej w klasach pierwszych i drugich ujęto m.in. ocenę 
pracy nauczyciela wychowania fizycznego. W Karcie oceny Dyrektor Gimnazjum 
wskazała, że nauczyciel wychowania fizycznego prawidłowo planuje proces 
dydaktyczny służący przygotowaniu ucznia do życia i dalszego kształcenia. Potrafi 
wybrać dobry program nauczania i dostosować go do potrzeb swoich uczniów 
uwzględniając ich indywidualne możliwości. Właściwie dobiera formy i metody pracy 
do założonych celów. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci, 
dąży do wzbogacania własnego warsztatu pracy.  

W roku szkolnym 2011/2012 obserwacją zajęć Dyrektor Gimnazjum objęła trzech 
nauczycieli wychowania fizycznego, w tym dwóch w zakresie m.in. prawidłowości 
merytorycznej i metodycznej zajęć edukacyjnych oraz jednego w zakresie sposobu 
motywowania i oceniania uczniów oraz analizy metod nauczania. W arkuszach 
obserwacji nie odnotowano nieprawidłowości, jak też nie sformułowano zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 178-179, 192-193, 200-205, 549)  

W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono w Gimnazjum ewaluację problemową 
Realizacja zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz 
w  formach proponowanych do wyboru przez ucznia, której celem było zwiększenie 
atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego w celu poprawy aktywności uczniów na 
zajęciach. Kryteriami ewaluacji były: dostosowanie bazy do realizacji podstawy 
programowej, adekwatność oferty do oczekiwań i potrzeb uczniów, aktywne 
uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego, dodatkowych zajęciach i udział 
uczniów w zawodach sportowych, a także możliwość rozbudzania i rozwijania 
aspiracji i zainteresowań uczniów. Podczas ewaluacji sprawdzono, czy szkoła 
stworzyła odpowiednie warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego, ustalono 
w jakich zajęciach uczniowie nie chcą uczestniczyć i dlaczego, a w jakich 
uczestniczą najchętniej, jak nauczyciele zachęcają uczniów do czynnego 
uczestnictwa na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach dodatkowych oraz jaką 
ofertę edukacyjną wychowania fizycznego oferuje szkoła.  
                                                      
35 Dz. U. Nr 168, poz. 1324 
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W części Wnioski końcowe wskazano 12 obszarów funkcjonujących prawidłowo 
m.in. propagowanie w procesie edukacyjnym zdrowego stylu życia, wystarczająca 
oferta w zakresie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych o charakterze 
sportowym, rekreacyjnym i usprawniającym, prawidłowy przebieg oceniania 
osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego, znaczące osiągnięcia we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu gminy, powiatu, województwa.  
Określono siedem problemów do rozwiązania - wprowadzenie większej liczby gier 
zespołowych i bardziej atrakcyjnych form aktywności ruchowej wskazywanej przez 
uczniów, duża liczba zwolnień z wychowania fizycznego, częsty brak aktywności 
i uczestnictwa uczniów, mimo obecności na zajęciach wychowania fizycznego, 
przypadki braku dyscypliny podczas zajęć, zbyt częste łączenia zajęć z innymi 
grupami, niewystarczające zainteresowanie rodziców wspólnym aktywnym 
spędzaniem czasu wolnego z dziećmi.  
Sformułowano sześć propozycji działań, jakie należy podjąć w celu poprawy 
aktywności młodzieży na zajęciach wychowania fizycznego m.in. wprowadzenie 
dwóch godzin do wyboru przez ucznia z gier zespołowych (co zrealizowano w 
części w roku szkolnym 2012/2013 poprzez wprowadzenie jednej godziny takich 
zajęć), urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego niekonwencjonalnymi 
ćwiczeniami, zabawami i grami, przeprowadzenie pedagogizacji rodziców na temat 
Aktywnie spędzam dzień z własnym dzieckiem.  

(dowód: akta kontroli str. 222-236) 
[ 

W działalności Gimnazjum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

5.4  Nadzór zewnętrzny nad działalnością Gimnazjum w zakresie 
wychowania fizycznego 

W latach 2009/2010-2011/2012 działalność Gimnazjum była przedmiotem jednej 
kontroli Opolskiego Kuratora Oświaty, którą objęto prawidłowość wykonywania 
przez Dyrektora Gimnazjum zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego 
w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011. W wyniku kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Inne organy kontroli i inspekcji nie prowadziły w Gimnazjum 
kontroli związanych z organizacją i realizacją zajęć wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 237-242) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gimnazjum w badanym 
obszarze. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli36, wnosi o:  
1. Zapewnienie zgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć 

uczniów z wychowania fizycznego z przepisami rozporządzenia w sprawie 
oceniania. 

2. Rozważenie stosowania w pełnym zakresie Zalecanych warunków i sposobów 
realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego, w szczególności 
w zakresie edukacji zdrowotnej. 

3. Zapewnienie prowadzenia dokumentacji związanej z wypadkami uczniów 
zgodne z obowiązującymi przepisami. 

                                                      
36 Dz. U. z 2012 r., poz. 82. ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w 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      stycznia 2013 r. 
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