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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 Krzysztof Rajczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82238  z dnia 19 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu1, ul. Przodowników Pracy 13  

47-223 Kędzierzyn Koźle  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Barbara Korotusz, Dyrektor ZS 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

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. 

Ocenę pozytywną uzasadnia prawidłowa organizacja i realizacja kształcenia 
z zakresu wychowania fizycznego, w tym zatrudnienie nauczycieli posiadających 
wymagane kwalifikacje, wprowadzenie zajęć do wyboru przez uczniów, stworzenie 
oferty nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i aktywny udział uczniów we 
współzawodnictwie sportowym. Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba 
Kontroli uwzględniła także zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć i opieki medycznej.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: niepełnej realizacji 
podstawy programowej w klasach I-III Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum w cyklu 
kształcenia w latach 2009/2010-2011/20123, 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, 

                                                      
1  Dalej: ZS.  
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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nierzetelnego prowadzenia rejestru wypadków, a także niezapewnienia wszystkim 
nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowania fizycznego wymaganego 
przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 
 

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 ramach ZS funkcjonowała Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 35 oraz Publiczne Gimnazjum nr 106. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego w ramach nauczania 
zintegrowanego w kl. I-III SP realizowano w trzech oddziałach, natomiast w kl. IV-VI 
SP i kl. I-III Gimnazjum łącznie w sześciu oddziałach, w siedmiu grupach 
ćwiczeniowych, z tego: w trzech grupach ćwiczeniowych w kl. IV-VI SP i w czterech 
grupach ćwiczeniowych w kl. I-III Gimnazjum. W Gimnazjum w każdym roku objętym 
kontrolą tworzono dwie grupy ćwiczeniowe międzyklasowe (chłopców oraz 
dziewcząt) spośród uczniów klas I i II lub II i III. Ogółem zajęcia wychowania 
fizycznego w ZS w latach 2009/2010-2011/2012 zorganizowano odpowiednio dla: 
155, 142 i 139 uczniów. 
 
Liczebność uczniów w grupach ćwiczeniowych wynosiła: w oddziałach nauczania 
zintegrowanego od 12 do 18, w klasach IV-VI SP od 9 do 19, a w Gimnazjum od 5 
do 22 i  zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych7 nie przekraczała 26 osób.  
 
W ZS, zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty8, dla uczniów kl. IV-VI SP i dla uczniów Gimnazjum obowiązywał 
czterogodzinny tygodniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego. 
W latach 2000/10-2011/12 zajęcia w powyższym wymiarze realizowane były 
w systemie klasowo-lekcyjnym w klasach IV-VI SP, a także w roku szkolnym 
2009/2010 w klasach II i III Gimnazjum i w roku 2010/2011 w klasie III Gimnazjum.  
W pozostałych klasach Gimnazjum w kontrolowanych latach szkolnych zajęcia 
w tym systemie realizowano w wymiarze dwóch godzin.  

 (dowód: akta kontroli str. 7-8) 

                                                      
5 Dalej: SP 

6 Dalej: Gimnazjum 

7 Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm. uchylone z dniem 1 września 2012 r., dalej: rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.  

8 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.). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W kontrolowanym okresie w ośmiu spośród 21 grup ćwiczeniowych (38,1%), liczba 
uczniów dla których prowadzono zajęcia wychowania fizycznego była mniejsza od 
12, wymaganej przepisami § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania z 2002 r. I tak: w roku szkolnym 2009/2010 w I klasie Gimnazjum liczba 
uczniów w dwóch grupach ćwiczeniowych (dziewczęta i chłopcy) wynosiła osiem 
i dziewięć osób, w roku 2010/2011 w III klasie Gimnazjum w dwóch grupach pięć 
i 10 osób oraz w IV klasie SP -11 osób, a w roku 2011/2012 w III klasie Gimnazjum 
w dwóch grupach siedem i osiem osób oraz w V klasie SP dziewięć osób.  
 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

Dyrektor ZS wyjaśniła, że w ZS jest tylko po jednym oddziale na każdym poziomie 
nauczania. Podział na grupy w Gimnazjum mógł być dokonywany tylko w obrębie 
jednego oddziału, stąd klasa 17 osobowa została podzielona na chłopców 
i dziewczynki. Nie zachowano minimalnej liczby 12 osób w grupie ze względu na 
małą liczebność klasy. Uczniowie klas II i III Gimnazjum zostali połączeni, ponieważ 
realizowali starą podstawę programową. Klasa I została podzielona na chłopców 
i dziewczęta, ponieważ realizowali nową podstawę programową. Utworzenie grupy 
międzyklasowej w klasach IV-VI SP spowodowałoby przekroczenie liczby 
26 uczniów w grupie (przypis kontrolera). 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 370, 374) 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

 
Korzystając z możliwości określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego9 (uprzednio § 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych 
form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego10), ZS 
realizował zajęcia wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio w jednym, dwóch i trzech oddziałach 
Gimnazjum, co stanowiło 16,6%, 33,3% i 50% oddziałów11 w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo w każdym z tych oddziałów.  
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2009 r., propozycje 
wskazujące formy realizacji dwóch godzin zajęć obowiązkowych wychowania 
fizycznego przygotowane zostały przez Dyrektora ZS w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców ZS 
oraz po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb zdrowotnych uczniów. W zajęciach 
sportowych (siatkówka - chłopcy) i rekreacyjnych/ sprawnościowych (gry i zabawy - 
dziewczęta) udział brało w poszczególnych latach odpowiednio: 17 uczniów 
(co stanowiło 15,7% uczniów klas IV-VI SP i Gimnazjum), 32 uczniów (34,4%) 
i 47 uczniów (49,5%). Przebieg powyższych zajęć (tematykę) oraz obecność 
uczniów dokumentowano w dziennikach zajęć. 

                                                      
9 Dz. U. Nr 175, poz. 1042, dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. 

10 Dz. U. Nr 136, poz. 1116, dalej: rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2009 r.  

11 Klas IV-VI SP i Gimnazjum.  
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Zajęć obowiązkowych do wyboru przez uczniów, nie wprowadzono  
w SP (kl. IV-VI).   

(dowód: akta kontroli str. 9–14, 379-380) 

W sprawie przyczyn wprowadzenia zajęć do wyboru przez uczniów tylko 
w Gimnazjum Dyrektor ZS wyjaśniła: chcieliśmy wykorzystać potencjał uczniów  
w zakresie umiejętności gry w siatkówkę. Kędzierzyn jest miastem znanej drużyny 
siatkarskiej ZAKSA. 

 (dowód: akta kontroli str. 374)  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
z dnia 19 sierpnia 2009 r. (obecnie 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego),  propozycja zajęć do wyboru przez uczniów powinna uwzględniać nie 
tylko zainteresowania i osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie lub aktywności 
fizycznej, ale również pozostałe kryteria określone w tym przepisie, w celu 
sformułowania najbardziej trafnej propozycji zajęć do wyboru. 

 

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

 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo- 
rekreacyjnych 

 
W ZS nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowano na II i III etapie edukacji 
jako zajęcia sportowe (gry zespołowe: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, ręczna 
oraz tenis stołowy) w roku szkolnym 2009/2010 w trzech grupach, a w roku 
2010/2011 w dwóch grupach. Łączny tygodniowy wymiar tych zajęć wynosił 
w  ww.  latach odpowiednio trzy i dwie godziny. W zajęciach sportowych 
uczestniczyło w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 odpowiednio 38 i 36 osób, 
tj. 24% i 25% ogółu uczniów ZS, a ich realizację dokumentowano w dziennikach 
zajęć zgodnie z § 10 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 dokumentacji12.  
Zajęć takich nie organizowano w roku szkolnym 2011/2012, co Dyrektor ZS 
wyjaśniła brakiem godzin.  
W kolejnych latach kontrolowanego okresu zajęciami z pływania zostało objętych 
47 uczniów (30% uczniów), 46 (32%) i 45 (32%). 
 

(dowód: akta kontroli str. 13-14, 15, 370) 

Ponadto dobrą praktyką było prowadzenie przez ZS na podstawie umów zawartych 
z Gminą Kędzierzyn-Koźle, pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
(ruchowych, piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego i kręgli) w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, 
z którego na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zajęcia, zakupy 
materiałów i elementów wyposażenia oraz inne koszty związane organizacją zajęć 
przeznaczono w kontrolowanym okresie 19 054 zł. Łączny wymiar tych zajęć 

                                                      
12 Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania 
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wyniósł: w roku szkolnym 2009/2010 - 159 godzin, w 2010/2011 - 200 godzin 
i w 2011/2012 - 200 godzin. W zajęciach uczestniczyło w tych latach odpowiednio: 
39, 57 i 39 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 18 - 30) 

Nadobowiązkowe pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone były 
w ZS również w ramach realizacji przez nauczycieli wychowania fizycznego zajęć 
wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela13. Uczniowie mogli korzystać z zajęć tanecznych, piłki nożnej halowej, 
piłki siatkowej, gier zabaw ruchowych oraz turystyki. Łączny tygodniowy wymiar tych 
zajęć wynosił: w roku szkolnym 2009/2010 dwie godziny, w roku 2010/2011 dwie 
i poł godziny oraz w roku 2011/2012 - pięć godzin, a liczba uczniów w nich 
uczestniczących corocznie wzrastała i wynosiła: w roku szkolnym 2009/2010 - 32 
uczniów (20% ogółu uczniów), w 2010/2011 – 36 uczniów (25%), a w 2011/2012 – 
55 uczniów (39%). Realizacja powyższych zajęć została udokumentowana 
w dziennikach zajęć, prowadzonych zgodnie z obowiązkiem określonym w § 11a 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania.  
  

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

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 

Dyrektor ZS dysponowała przekazywanymi przez pielęgniarkę szkolną informacjami 
o rodzaju i zakresie dysfunkcji występujących wśród uczniów szkoły. W latach 
2009/2010–2011/2012 liczba uczniów ZS, u których stwierdzono dysfunkcje 
ruchowe wynosiła odpowiednio: w SP 5514, (54% uczniów SP), 8915 (94%) i 7116 
(78%), a w Gimnazjum 31 (57% uczniów Gimnazjum), 30 (62%) i 40 ( 83%). 
Wady postawy posiadało w kolejnych latach kontrolowanego okresu w SP 
odpowiednio: 46 uczniów (45% uczniów SP), 81 (86%) i 66 (72,5%), a w Gimnazjum 
27 uczniów (50%), 27 (56%) oraz 32 (67%), natomiast dysfunkcje ruchowe 
w postaci nadwagi i otyłości w SP dziewięciu, ośmiu i pięciu uczniów, tj. 9 %, 8,5% 
i 5,5% uczniów SP, a w Gimnazjum czterech, trzech i ośmiu uczniów, tj. 7,4%, 6,2% 
i1 6,6% uczniów Gimnazjum.   

(dowód: akta kontroli str.  38, 39-44, 46, 147) 

Do Dyrektora ZS nie wpłynęły w kontrolowanym okresie orzeczenia lekarzy – 
specjalistów, wskazujące na konieczność przeprowadzania zajęć rewalidacyjno-
korekcyjnych wad postawy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 i 5 rozporządzenia 
w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r.   

(dowód: akta kontroli str. 371) 

ZS organizował zajęcia korekcyjne dla uczniów w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo w roku 2009/2010 i 2010/2011 na I etapie edukacji, w których 
uczestniczyło odpowiednio: 31 uczniów (tj. 100% uczniów z zaburzeniami statyki 
ciała, wadami postawy, nadwagą i otyłością oraz 66% ogółu uczniów na tym etapie 
edukacji) i 19 uczniów (odpowiednio 44,2% oraz 41,3%). Szkoła posiadała salę do 

                                                      
13 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm., dalej: Karta Nauczyciela 
14 Z tego: 31 na I etapie edukacji i 24 na II etapie 
15 Z tego: 43 na I etapie edukacji i 46 na II etapie 
16 Z tego: 43 na I etapie edukacji i 28 na II etapie  
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zajęć gimnastyki korekcyjnej, a zajęcia prowadziła nauczycielka, która ukończyła 
kurs kwalifikacyjny gimnastyki korekcyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 38, 39 – 44, 46, 147) 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną, u 13 uczniów  
spośród 19 uczęszczających na zajęcia korekcyjne na I etapie edukacyjnym (68%) 
stwierdzono, iż nastąpiła poprawa, w dwóch przypadkach (10%) nie odnotowano 
poprawy, a w czterech przypadkach, pomimo monitów rodzice (opiekunowie prawni) 
nie dostarczyli do szkoły bilansu zdrowia dziecka.       (dowód: akta kontroli str. 45) 

W roku 2011/2012 nie prowadzono w ZS zajęć gimnastyki korekcyjnej. Ponadto 
w całym badanym przez NIK okresie zajęciami tymi nie byli objęci uczniowie 
na II i III etapie edukacji.  
Dyrektor ZS wyjaśniła: zajęć nie organizowano z powodu braku godzin. Starałam się 
zapewnić zajęcia korekcyjne dla uczniów najmłodszych, bo u nich najłatwiej 
korygować wady postawy.  
 

(dowód: akta kontroli str. 38, 371) 
W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na możliwość 
organizacji zajęć dla uczniów z dysfunkcjami ruchowymi w ramach dopuszczalnych 
form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów oraz w ramach realizacji przez nauczycieli wychowania fizycznego zajęć 
wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a Karty Nauczyciela. 
Według wyjaśnień Dyrektora ZS, zajęcia wynikające z Karty Nauczyciela były 
potrzebne na zajęcia rekreacyjno-sportowe (SKS), a na zajęciach wychowania 
fizycznego także tych do wyboru nauczyciele stosują elementy gimnastyki 
korekcyjnej. 
 

(dowód: akta kontroli str. 384) 

 

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

1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego 

Według szkolnego zestawu programów nauczania ZS, na poszczególnych etapach 
edukacji dopuszczono do użytku następujące programy nauczania wychowania 
fizycznego: 
1) B. Bieleń, T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zegadło, Program nauczania dla 

I etapu edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła na miarę. Wyd. Nowa Era 2009 r. 
(PSP3/I/1/2009/10), obowiązujący w  kl. I-III SP, w cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/2012; 

2) D. Cichy, E. Cywińska, M. Frindt, T. Janicka-Panek, H. Małkowska- Zegadło, 
L. Zielkowska, Program nauczania zintegrowanego w klasach 1-3 szkoły 
podstawowej. Wyd. Juka 1999 (PSP3/I/2/2009/10), obowiązujący w  kl. II i III SP 
w latach szkolnych 2009/2010-2010/2011; 

3) A. Korcz, D. Zagrodzka Witaj szkoło – program nauczania dla klas I-III szkoły 
podstawowej Wyd. Edukacja Polska sp. z o.o. 2009 (PSP3/I/1/2010/11) 
obowiązujący w kl. I-III SP w cyklu kształcenia od roku 2010/2011; 

4) E. Stolarczyk Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej GRA W KOLORY 
Wyd. Juka 2010 (PSP3/I/1/2011/12), obowiązujący w kl. I-III SP w cyklu 
kształcenia od roku 2011/2012; 
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5) B. Bieleń, T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zegadło, Program nauczania dla 
I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę”, Nowa Era 2009 r. 
(PSP3/I/1/2012/13), obowiązujący w  kl. I-III SP od roku 2012/2013; 

6) U. Kierczak, Program wychowania fizycznego dla czterech etapów 
edukacyjnych - Od zabawy do sportu i rekreacji, Wyd. Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne 2002 (PSP3/II/14/2009/10) obowiązujący w kontrolowanym 
okresie w kl. IV-VI SP;  

7) U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE-SPORT-REKREACJA, 
Wyd. Impuls 2012 (PSP3/II/14/2012/13), obowiązujący w kl. IV-VI SP od roku 
2012/2013;  

8) U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE-SPORT- 
REKREACJA, Wyd. Impuls 2009 (PG 10/3/17/2009/2010) obowiązujący w kl. I-
III Gimnazjum w cyklu kształcenia 2009/2010–2011/2012 oraz od roku 
2012/2013 (Wyd. Impuls 2011).  

 (dowód: akta kontroli str.  47- 48, 51 – 53, 384)  

ZS spełniała wymagania w zakresie infrastruktury sportowej umożliwiające 
realizację objętych badaniem programów nauczania17, tj.: posiadała m.in. salę 
gimnastyczną o powierzchni 175,4 m2, boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40m, 
dysponowała niezbędnym sprzętem i wyposażeniem sportowym oraz korzystała 
z basenu na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto uzgodniono z rodzicami zapewnienie przez nich 
dzieciom części sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć18.  

(dowód: akta kontroli str. 147-148, 149 - 151) 

W dopuszczonym programie nauczania B. Bieleń, T. Janicka-Panek, H. Małkowska-
Zegadło, Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła na miarę 
obowiązującym, w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w kl. I-III SP (trzy 
oddziały) oraz w dopuszczonym do użytku w Gimnazjum programie nauczania 
U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE- SPORT- 
REKREACJA realizowanym w cyklu kształcenia 2009/2010 - 2011/201219 ujęto 
wymagania szczegółowe z zakresu wychowania fizycznego określone odpowiednio 
w załączniku nr 2 i 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 20.  

(dowód: akta kontroli str. 54 -56) 

Program Koncepcja edukacji fizycznej ZDROWIE- SPORT- REKREACJA autorstwa 
U. Kierczak i J. Janoty (Oficyna Wydawnicza IMPULS 2009 r.) dopuszczony 
w Gimnazjum od roku szkolnego 2009/201021 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 

                                                      
17 wymienionych w pkt 1, 6, 7, 8 
18 rowery i wrotki 
19 Programy dopuszczone do użytku przez Dyrektora ZS na ustny wniosek nauczycieli 
20 Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17, uchylone z dniem 1 września 2012 r., dalej: podstawa programowa 
wychowania fizycznego z 2008 r. 
21 W roku szkolnym 2009/2010 w klasie I, w roku szkolnym 2010/2011 w klasie I i II, w roku szkolnym 
2011/2012 w klasie I, II i III. 
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szkolnego podręczników22 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. 54 -56, 406-413) 

Dopuszczenie do użytku programów nauczania wychowania fizycznego 
w  Gimnazjum nie zostało poprzedzone udokumentowaną diagnozą potrzeb 
i  możliwości psychofizycznych uczniów oddziałów, w których programy nauczania 
wychowania fizycznego były (są realizowane). Niezbędność przeprowadzenia 
powyższej diagnozy wynika z § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia 
w  sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów. 

Dyrektor ZS wyjaśniła, że nauczyciel wychowania fizycznego jest wieloletnim 
nauczycielem ZS, prowadziła zajęcia z uczniami SP, którzy w roku 2009 przeszli do 
Gimnazjum i na tej podstawie miała doskonałe rozeznanie potrzeb i możliwości 
uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 371, 375) 

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

1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego (w zakresie 
wychowania fizycznego) 

W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali 
gimnastycznej i boisku ZS, w terenie oraz na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu23 (wydatki związane z udostępnieniem basenu 
wyniosły w latach 2009/2010 – 2011/2012 (do końca czerwca 2012 r.) łącznie  
6 748,96 zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 13 – 14, 149-152) 

W przeprowadzonym w trakcie kontroli badaniu ankietowym24 wszyscy nauczyciele 
nauczania zintegrowanego stwierdzili, że zapewniono im dostateczną liczbę godzin 
zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej lub innym odpowiednio 
przygotowanym pomieszczeniu.   

(dowód: akta kontroli str. 328 – 329) 

Zajęcia wychowania fizycznego w badanych oddziałach k. I-III SP25 i Gimnazjum26 
zrealizowano w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w wymiarze odpowiednio: 

                                                      
22 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.  
 

23 Kl. I-III SP 
24 W badaniu brało udział troje nauczycieli kształcenia zintegrowanego  
25 Klasa I, II i III SP w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 
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311 godzin i 391 godzin, spełniając normę co najmniej 290 godzin i 385 godzin 
określoną w załącznikach nr 3a i 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania z 2002 r.  

(dowód: akta kontroli str. 54-56, 104-107) 

W przeprowadzonym w trakcie kontroli badaniu ankietowym27 uczniowie  stwierdzili, 
że podczas zajęć wychowania fizycznego preferowane były zajęcia ruchowe: gry 
zespołowe (16 wskazań, tj. 72% ogółu odpowiedzi), ćwiczenia gimnastyczne 
(12  wskazań – 54%) i lekkoatletyka (7 wskazań – 31%).  

(dowód: akta kontroli, str. 324 -327) 

Zajęcia wychowania fizycznego z zakresu edukacji zdrowotnej realizowane były 
przez 30 godzin w jednym roku szkolnym w salach lekcyjnych i w sali 
gimnastycznej. Zajęcia te były wspierane przez realizację treści z zakresu edukacji 
zdrowotnej w ramach innych przedmiotów, w tym m in. z: biologii, wiedzy 
o społeczeństwie, religii. W ZS opracowano szkolny program profilaktyczny, który 
został zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 17 września 2008 r. Szkolna edukacja 
zdrowotna była uzupełniana programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia 
i profilaktyki zachowań ryzykownych lub chorób. W roku 2009/2010 ZS realizował 
w klasach IV-VI SP program profilaktyczny Zdrowo żyć, w klasie IV SP program 
profilaktyczny Jestem ok. !, w klasie VI SP realizowano projekt edukacyjny Mądry 
wybór, dobre zdrowie, w klasie I Gimnazjum rozpoczęto realizację programu 
profilaktycznego Znajdź właściwe rozwiązanie. W roku 2010/2011 ZS realizował 
w klasie III SP program edukacji antytytoniowej Nie pal przy mnie, proszę. W klasie 
IV SP zrealizowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień według programu 
Jestem ok!, a w klasie I Gimnazjum program profilaktyczny Znajdź właściwe 
rozwiązanie.  

Dyrektor ZS wyjaśniła, że przy wyborze treści profilaktycznych programów 
zewnętrznych brano pod uwagę przede wszystkim treści podstawy programowej 
dotyczącej edukacji zdrowotnej. W założeniach programowych wyszczególniono 
zadania realizowane przez szkołę np. z zakresu profilaktyki uzależnień. Na tej 
podstawie dobieraliśmy program „Jestem OK !”.  

 (dowód: akta kontroli, str. 34 -37, 137-145, 146, 387 -396, 403) 

W programie profilaktycznym nie ujęto wszystkich realizowanych w ZS 
w kontrolowanym okresie ww. programów edukacyjnych. Dyrektor ZS wyjaśniła, że 
każdego roku pojawiają się różne, nowe programy profilaktyczne. W programie 
profilaktyki wskazano natomiast udział w różnych akcjach promujących zdrowie, 
wymieniając tylko przykładowe akcje. Podmioty zewnętrzne wychodzą do nas 
z propozycjami realizacji programów profilaktycznych i my je w aktualnym roku 
włączamy do realizacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 403) 

Wszyscy ankietowani uczniowie wskazali, że udział w szkolnych zajęciach 
wychowania fizycznego przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej.  

(dowód: akta kontroli, str. 324 -327) 
 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Gimnazjum nie stosowano w pełni 
określonych w podstawie programowej wychowania fizycznego z 2008 r.  
Zalecanych warunków i sposobie realizacji edukacji zdrowotnej:  

                                                                                                                                       
26 Klasa I, II i III Gimnazjum w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 
27 W badaniu wzięło udział łącznie 22 uczniów kl. VI SP oraz kl. III Gimnazjum. 
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− nie przeprowadzano diagnozy potrzeb przez nauczycieli we współpracy 
z pielęgniarką szkolną,  

− nauczyciele wychowania fizycznego nie koordynowali działań z zakresu 
edukacji zdrowotnej i nie współdziałali w tym zakresie z nauczycielami innych 
przedmiotów oraz z pielęgniarką szkolną, 

− w dokumentacji ZS brak było informacji o aktywnym uczestnictwie uczniów 
i rodziców w planowaniu i realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej,  

− nie zapewniono warunków skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej, ponieważ 
nie uwzględniono metod i technik aktywizujących oraz interaktywnych, w tym 
szczególnie metody projektu i portfolio, a także nie dokonywano, z udziałem 
uczniów i ich rodziców, ewaluacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.  

(dowód: akta kontroli str. 146) 

Dyrektor ZS wyjaśniła, że ze względu na małoliczne klasy niespełnienie 
ww.  warunków nie wpływa negatywnie na realizację edukacji zdrowotnej, natomiast 
rodzice, pomimo usilnych starań, nie uczestniczą w życiu szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 368, 369, 371 – 372) 
 

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

1. W latach 2009/2010-2011/2012 w objętym badaniem oddziale klasy I-III SP, 
spośród 10 wymagań podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
dla I etapu edukacyjnego, częściowo nie zrealizowano wymagania w bloku 2.3 
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna w zakresie pkt b (uczeń jeździ np. na 
rowerze, wrotkach).  

(dowód: akta kontroli, str. 55 ) 
 

2. W  Gimnazjum, spośród 33 wymagań szczegółowych podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. dla III etapu edukacyjnego, nie odnotowano 
w dziennikach lekcyjnych w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 realizacji dwóch 
wymagań (6%) bloku Edukacja zdrowotna (7.7 - Uczeń wyjaśnia w jaki sposób 
może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne i 7.8 - Uczeń 
wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i  podaje jego przykłady). 

(dowód: akta kontroli, str.107) 

Do pełnej realizacji postawy programowej kształcenia ogólnego, w tym w zakresie 
wychowania fizycznego, ZS był zobowiązany na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a 
u.s.o. 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada Dyrektor ZS, która zgodnie z art. 39 
ust. 1 pkt 2 u.s.o. w związku z art. 33 ust. 2 pkt 2 sprawuje nadzór pedagogiczny, 
m.in. w zakresie realizacji podstawy programowej oraz nauczyciele kształcenia 
zintegrowanego i wychowania fizycznego, którzy stosownie do przepisów art. 6 pkt 1 
Karty Nauczyciela, obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane 
z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym funkcją 
dydaktyczną.  

W zakresie niezrealizowania w pełni podstawy programowej z wychowania 
fizycznego nauczycielka kształcenia zintegrowanego wyjaśniła, że rodzice 
początkowo zadeklarowali swoją pomoc w zorganizowaniu rowerów i zamiast 
wrotek - butów na rolkach. Nie wywiązali się ze swoich obietnic, dlatego nie było 
możliwości realizacji tego wymagania. Natomiast nauczycielka wychowania 
fizycznego wyjaśniła: elementy bloku edukacji zdrowotnej w zakresie wyjaśnienia 
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uczniowi, w jaki sposób może dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie 
społeczne oraz wyjaśnienia uczniowi, co oznacza zachowanie asertywne 
z podaniem przykładów są i powinny być realizowane podczas większości zajęć 
wychowania fizycznego. Także podczas zawodów uczniowie otrzymują wsparcie 
społeczne od kibiców, trenerów. Wymienione elementy tego bloku były obecne 
podczas prowadzonych przeze mnie zajęć. 

 (dowód: akta kontroli, str. 368, 369) 
 

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

2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego 

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

W ZS w kontrolowanym okresie obowiązywały zasady wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania28 określone w statucie zatwierdzonym w dniu 22 czerwca 2007 r. przez 
Radę Pedagogiczną oraz w przedmiotowym systemie oceniania z wychowania 
fizycznego zatwierdzonym przez Dyrektora ZS 22 września 2009 r., stosowanym 
w klasach IV-VI SP i Gimnazjum29. 

 (dowód: akta kontroli str. 154 – 169, 170-173, 383) 

Nauczyciele wychowania fizycznego opracowali program dostosowujący nauczanie 
wychowania fizycznego do indywidualnych potrzeb uczniów, który został 
zatwierdzony przez Dyrektora ZS 14 grudnia 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 174-177) 

W PSO wskazano obszary podlegające ocenie tj. umiejętności, poziom sprawności 
fizycznej i rozwoju fizycznego, wiadomości, postawy, nastawienia i zachowanie, 
frekwencję i przygotowanie do zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 128-129, 154-169, 170-173, 178-180) 

Badanie sposobu oceniania przeprowadzone na próbie uczniów ze stwierdzonym 
deficytem ruchowym (po jednym) z klasy VI SP i klasy III Gimnazjum wykazało, że 
nauczyciele wychowania fizycznego uwzględniali rodzaj dysfunkcji ucznia przy 
wykonywaniu ćwiczeń, ograniczając ich zakres stosownie do danej dysfunkcji.  
W wyniku analizy ocen tych uczniów w dziennikach lekcyjnych stwierdzono, że 
osiągali dobre oceny m.in. ze względu na fakt, iż nauczyciele uwzględniali wysiłek 
tych uczniów przy wykonywaniu ćwiczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 182-185) 
 

Na II i III etapie kształcenia oceniano zarówno zajęcia ruchowe w tym: gibkość, 
szybkość, wytrzymałość, skoczność, biegi na 60 i 100m, skok w dal, umiejętności 
związane z grą w piłkę siatkową, ręczną, koszykową, nożną, jak również elementy 
podstawy programowej m.in.: przepisy gier, rozgrzewkę, aktywność czy taniec. 
Oceny z zajęć do wyboru były uwzględniane w ocenach klasyfikacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str.181 – 185, 383) 

W nauczaniu zintegrowanym efekty osiągania przez uczniów wymagań 
szczegółowych podstawy programowej zostały uwzględnione w opisowych  ocenach 

                                                      
28 Dalej: WSO 
29 Dalej: PSO 
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śródrocznych i rocznych. Odnotowano w nich zachowanie ucznia oraz stopień 
osiągania wymagań zrealizowanych w ramach modułu wychowania fizycznego. 

W sprawie sprawdzania efektów nauczania z wychowania fizycznego na koniec 
cyklu kształcenia w latach 2009/2010-2011/2012 w Gimnazjum Dyrektor ZS 
wyjaśniła, że nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza każdemu uczniowi 
test sprawnościowy, nie przedstawiła jednak dokumentacji potwierdzającej 
przeprowadzenie wyżej wymienionego testu.  

(dowód: akta kontroli str. 181, 405) 

W opinii 21 uczniów (95,5%) objętych badaniem ankietowym ocenianie osiągnięć 
z wychowania fizycznego odpowiadało poziomowi ich wiedzy, umiejętności i wysiłku 
włożonego w wykonanie zadań i ćwiczeń, przeciwnego zdania był tylko jeden uczeń. 
18 uczniów (81,8%) wskazało, że zna lub raczej zna wymagania z wychowania 
fizycznego oraz zasady i kryteria oceniania, przeciwnego zdania było czterech 
uczniów (18,2%).  

(dowód: akta kontroli str. 324 – 327) 

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

1. W statucie nie określono sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela 
oceny, wskazując jedynie, że nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić na 
prośbę ucznia lub jego rodziców, co było niezgodne z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie oceniania, w myśl którego  oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, 
a nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 159) 

Dyrektor ZS wyjaśniła: przy kolejnym uaktualnieniu WSO pominęliśmy wyżej 
wymieniony zapis. Zapis o sposobie uzasadniania ustalonej przez nauczyciela 
oceny zostanie uaktualniony. 

(dowód: akta kontroli str.372 ) 

2. W PSO nauczyciele wychowania fizycznego nie sformułowali wymagań 
edukacyjnych, uwzględniających wymagania programu nauczania wychowania 
fizycznego, w tym wymagania właściwej dla etapu edukacji podstawy programowej, 
które służą do rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 
przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz są niezbędne do wystawienia uczniom 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych odpowiednio do  § 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie oceniania. 

W PSO w ogólnych kryteriach ustalania ocen z wychowania fizycznego, np. dla 
oceny dobry wskazano jedynie, że uczeń w zasadzie opanował materiał 
programowy, dla oceny dostateczna wskazano że uczeń opanował materiał 
programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.  

(dowód: akta kontroli str. 170-173) 

Dyrektor ZS wyjaśniła: Nauczyciel wychowania fizycznego sformułował wymagania 
edukacyjne zbyt ogólnie. Umknęło to mojej uwadze, Zobowiążę nauczyciela do 
uszczegółowienia i poprawy PSO. Ponadto dodała, że ocena klasyfikacyjna wynika 
z pracy ucznia w ciągu całego semestru, z jego aktywności, złożonego wysiłku 
i zdobytych ocen. 

(dowód: akta kontroli str.404 ) 

1. W dokumentach związanych z ocenianiem wewnątrzszkolnym z wychowania 
fizycznego, nie wskazano sposobów rozpoznawania poziomu i postępów 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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z wychowania fizycznego, tj. jakimi metodami i narzędziami będą one mierzone 
i z jaką częstotliwością w cyklu kształcenia, a także w jakim zakresie i w jaki sposób 
postępy te będą uwzględniane w ocenianiu osiągnięć uczniów. Zgodnie z istotą 
oceniania osiągnięć ucznia zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania, ocenianie polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę. 

(dowód: akta kontroli str. 154-173) 

Dyrektor ZS wyjaśniła: nauczyciel wychowania fizycznego sformułował sposób 
rozpoznawania poziomu i postępów z wychowania fizycznego zbyt ogólnie. 
To również umknęło to mojej uwadze. 

(dowód: akta kontroli str.404 ) 
2. Ustalone w PSO obszary oceny z wychowania fizycznego obejmowały 
m.in. element frekwencji ucznia na zajęciach, tj. określony w § 15 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania element oceny zachowania ucznia. 
Powodowało to dwukrotne ocenianie ucznia za frekwencję z zachowania i w ramach 
zajęć z wychowania fizycznego.   

(dowód: akta kontroli str. 170) 

Dyrektor ZS wyjaśniła: dopuszczono ocenianie frekwencji dwa razy przez nieuwagę. 

(dowód: akta kontroli str.404 ) 

3. W PSO nie określono sposobu uwzględniania wysiłku, o którym mowa w § 7 
rozporządzenia w sprawie oceniania przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych 
z wychowania fizycznego. 

Dyrektor ZS wyjaśniła: nauczyciel użył niejednoznacznych określeń, które będą 
skorygowane. 

(dowód: akta kontroli str.404) 

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że wewnątrzszkolny 
system oceniania winien precyzyjnie wskazywać uczniom i ich rodzicom w jaki 
sposób i w oparciu o jakie kryteria ustalane są oceny uczniów oraz zapewniać w tym 
zakresie jednolite podejście na poziomie etapu edukacji lub szkoły.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

3. Działania zmierzające do zapewnienia aktywnego 
udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego 

3.1. Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego 

Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wyniosła: 
w klasach I-III SP odpowiednio: 89%, 88,8% i 89%, w klasach IV – VI SP 
odpowiednio: 90,4%, 88,1% i 89,9%, w Gimnazjum odpowiednio: 86,1%, 90,25% 
i 86,6%, oraz była taka sama jak frekwencja ogółem w szkole w tych latach.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
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(dowód: akta kontroli, str. 186, 383) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów ZS w lekcjach 
wychowania fizycznego w klasach IV-VI SP i Gimnazjum30  w wybranym tygodniu 
zajęć (od 5 do 9 listopada 2012 r.) wykazało obecność uczniów na poziomie 95,7% 
w SP oraz 83,2% w Gimnazjum. Na zajęciach łącznie nie ćwiczyło w SP 27 
uczniów31 (16,5% uczniów zapisanych na te zajęcia), a w Gimnazjum 46 uczniów 
(23,5%). Liczba uczniów obecnych niećwiczących wynosiła łącznie w SP 20, 
co stanowiło 12,2% uczniów zapisanych i 12,7% obecnych, a w Gimnazjum 13, co 
stanowiło 6,6% uczniów zapisanych i 7,9% obecnych.  

Przyczynami niećwiczenia uczniów za zajęciach wychowania fizycznego były: w SP 
zwolnienia lekarskie (6,4%), zwolnienia rodziców (4,5%) i brak stroju (1,9%), 
a  w  Gimnazjum zwolnienia na podstawie decyzji Dyrektora ZS, zwolnienia 
lekarskie i brak stroju (po 2,5%) oraz zwolnienie przez rodziców (0,6%). 

 (dowód: akta kontroli, str. 186, 187- 189, 190) 

W opinii uczniów wyrażonej w badaniu ankietowym, przypadki unikania udziału  
w lekcjach wychowania fizycznego były spowodowane chorobą (37,5% wskazań), 
nieciekawie prowadzonymi zajęciami (25%), zbyt trudnymi ćwiczeniami 
przewyższającymi ich możliwości, niedyspozycją i lenistwem (po 12,5%).  

(dowód: akta kontroli, str. 324 – 327) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

 
Dyrektor ZS wydała w kontrolowanym okresie 20 decyzji o zwolnieniu uczniów 
z udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Wszystkie ww. decyzje zostały 
podjęte zgodnie z wymaganiami wynikającymi z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania tj. na podstawie opinii wydanej przez lekarza i na czas określony w tej 
opinii. W arkuszach ocen tych uczniów zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisywano 
zwolniony/zwolniona, zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 191, 317, 382) 

Liczba uczniów zwolnionych z czynnego udziału w tych zajęciach spadła 
w kontrolowanym okresie z dziewięciu uczniów (5,8% ogółu uczniów ZS) w roku 
szkolnym 2009/2010 do czterech uczniów (2,8%) w roku szkolnym 2011/2012. 
Najmniej – dwóch uczniów w roku szkolnym 2009/2010 zwolnionych było w klasach 
I-III SP, w kl. IV-VI SP w latach 2009/2010 i 2011/2012 zwolniony był jeden uczeń, 
a w roku szkolnym 2010/2011 pięciu uczniów, natomiast największa liczba uczniów: 
czterech w roku szkolnym 2009-2010 oraz trzech w latach 2010/2011-2011/2012, 
zwolniona została z zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli, str. 186, 383) 

Dyrektor ZS wyjaśniła: jeżeli lekcja wychowania fizycznego odbywa się na początku, 
lub na końcu zajęć, to za zgodą rodziców uczniowie zwolnieni mogą być na tych 

                                                      
30 trzy grupy ćwiczeniowe kl. IV – VI, łącznie 41 osób, cztery grupy ćwiczeniowe kl. I-III Gimnazjum 
łącznie 49 osób 
31 nieobecni i niećwiczący 
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lekcjach nieobecni. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego wypadają między lekcjami 
wówczas uczeń zwolniony jest obecny na lekcji i nie ćwiczy. 

(dowód: akta kontroli, str. 375) 

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zwolnienie nie 
powinno odnosić się do obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 
Konstrukcja podstawy programowej umożliwia różnorodny sposób realizacji treści 
nauczania, a obecność ucznia jest niezbędna do zapoznania się z podstawą 
programową wychowania fizycznego z 2008 r., która zawiera także treści 
m.in. z zakresu edukacji zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa, czy higieny osobistej.  

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

3.3. Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym 

W kontrolowanym okresie corocznie w ZS organizowane były eliminacje szkolne do 
biegów przełajowych, dwukrotnie (w latach 2009/2010, 2010/2011) zorganizowano 
Turniej Sportu Rodzinnego, przy współudziale rodziców uczniów. Rokrocznie 
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny był organizowany Dzień Sportu Szkolnego. ZS był 
trzykrotnie organizatorem mistrzostw powiatu w szachach drużynowo szkół 
podstawowych, a w roku szkolnym 2009/2010 organizatorem mistrzostw powiatu 
oraz półfinałów województwa w grze w dwa ognie chłopców szkół podstawowych. 
Uczniowie reprezentowali także ZS w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Największe sukcesy sportowe uczniów ZS to m.in.: 
-w roku 2009/2010 awans do finału wojewódzkiego w: biegach przełajowych i w mini 
badmintonie (indywidualnie i drużynowo), zdobycie I, II i III miejsca w mistrzostwach 
województwa w badmintonie indywidualnie i I miejsca drużynowo, zajęcie przez 
uczniów Gimnazjum II miejsca w finale mistrzostw województwa w badmintonie 
drużynowo, III miejsca drużynowo w mistrzostwach powiatu w szachach i IV miejsca 
w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym; 
- w roku 2010/2011 awans do finałów wojewódzkich w mini badmintonie 
i badmintonie, gdzie uczniowie zdobyli II miejsca oraz III miejsce w zawodach 
w siatkówce chłopców i turnieju piłki nożnej halowej; 
- roku 2011/2012 I miejsce w turnieju mikołajkowym w siatkówce chłopców szkół 
gimnazjalnych, III miejsce w ekologiczno-sportowej olimpiadzie uśmiechu, II miejsce 
w mistrzostwach miasta w badmintonie drużynowo szkół podstawowych i I miejsce 
w mistrzostwach miasta w badmintonie drużynowo szkół gimnazjalnych. 

W zawodach sportowych uczestniczyło odpowiednio: 52, 56 i 74 uczniów (niektórzy 
w kilku konkurencjach), co stanowiło 33,5%, 39,4% i 53,2% ogółu uczniów szkoły.  

ZS współpracował z Miejskim Międzyszkolnym Klubem Sportowym Kędzierzyn 
Koźle- sekcja badmintona, siatkówki oraz lekoatletyki. Zasad tej współpracy nie 
ustalono w umowie lub porozumieniu. Rezultatem współpracy z tym Klubem było 
powołanie ucznia szkoły – badmintonisty do Reprezentacji Polski. 

(dowód: akta kontroli, str.318 - 322) 

W badaniu ankietowym 10 uczniów (45%) podało, że systematycznie uprawia 
dyscypliny sportowe lub ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą, pięciu (22%), że czyni to  
sporadycznie, czterech (18%) wskazało, że nie uprawia żadnej dyscypliny (trzech 
nie udzieliło odpowiedzi).  

(dowód: akta kontroli str. 324 - 327) 

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

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły 
 

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach32, w latach szkolnych 
2009/2010–2011/2012 raz w roku przeprowadzano kontrole zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do ZS. 
Przeglądy przeprowadzali wspólnie Dyrektor ZS oraz inspektorzy Zarządu Oświaty 
i  Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu i Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu 
Miasta  w Kędzierzynie Koźlu. Z każdego przeglądu sporządzano protokół, który był 
podpisany przez osoby kontrolujące, co odpowiadało wymogom określonym 
w § 3  ust. 2 ww. rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 192 - 220) 

Podczas przeglądu przeprowadzonego w dniu 17 marca 2009 r.33 stwierdzono zły 
stan techniczny boiska. W wydanym zaleceniu wskazano, aby poczynić starania  
o pozyskanie środków finansowych na kapitalny remont boiska. Dyrektor ZS 
w piśmie z dnia 3 kwietnia 2009 r. poinformowała organ prowadzący, że zlecono 
wykonanie projektu zagospodarowania boiska, co jest warunkiem ubiegania się 
o środki na kapitalny remont, a projekt ten został opracowany w 2010 r. 8 marca 
2011 r. Dyrektor ZS przekazała organowi prowadzącemu wykaz najpotrzebniejszych 
remontów i inwestycji, w tym budowy boiska z placem zabaw oraz zgłaszała 
potrzebę przeznaczenia kwoty 1 mln zł na ten cel w ramach prac nad projektem 
budżetu miasta na 2012 i 2013 rok. Zgodnie z gminnym planem budowy 
(rozbudowy) boisk szkolnych, budowę w ZS boiska wielofunkcyjnego, boiska do 
siatkówki, koszykówki, bieżni, zeskoku i palcu zabaw umieszczono na 12 miejscu 
w kolejności realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 147-148, 196 – 201, 203, 222, 225, 226-227, 228) 

W trakcie oględzin obiektów ZS przeprowadzonych podczas kontroli NIK 
stwierdzono zły stan boiska do piłki ręcznej, średni stan sali gimnastycznej, 
natomiast stan pozostałych obiektów był dobry. Wykorzystywany podczas zajęć 
wychowania fizycznego sprzęt i wyposażenie posiadały atesty i certyfikaty 
wymagane przepisami § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach.  

(dowód: akta kontroli str.   147-148, 229 - 239) 

Zgodnie z przepisami § 31 ust. 6 ww. rozporządzenia, w sali gimnastycznej ZS 
umieszczono tablicę informacyjną określającą zasady bezpiecznego użytkowania 
urządzeń i sprzętu sportowego sali gimnastycznej oraz boiska. Nauczyciele 
wychowania fizycznego, realizując obowiązek wynikający z § 31 ust. 7 ww. 

                                                      
32 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach 

33 zły stan boiska wskazywany był również w protokołach z dnia 16 marca 2010 r., 2 czerwca 2011 r. 
i  11 czerwca 2012 r.  
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rozporządzenia na początku każdego roku szkolnego zapoznawali uczniów 
z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego (wykonywania 
ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach), odnotowując tę czynność we 
wszystkich dziennikach lekcyjnych z lat szkolnych 2009/2010 – 2011/2012.  

(dowód: akta kontroli str. 148, 240 - 258) 

 

W badaniu ankietowym wszyscy uczniowie stwierdzili, że zapoznano ich z zasadami 
(regulaminem) bezpiecznego wykonywania ćwiczeń. 17 osób (77%) potwierdziło 
stosowanie ww. zasad na zajęciach, natomiast pięcioro uczniów (23%) podało, że 
ich nie stosowało.  

  (dowód: akta kontroli str.  324 - 327) 

 

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

Na boisku szkolnym ZS nie umieszczono wymaganej przepisami z § 31 ust. 6 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach tablicy 
informacyjnej, określającej zasady bezpiecznego użytkowania tego obiektu 
i  znajdujących się tam urządzeń.                      (dowód: akta kontroli str. 147-148) 
Dyrektor ZS wyjaśniła, że umieszczona na budynku przylegającym do boiska tablica 
była systematycznie niszczona. Aktualnie zasady bezpieczeństwa na boisku 
umieściłam w sali gimnastycznej. Uczniowie są z tymi zasadami zapoznawani. 

(dowód: akta kontroli str.   373) 

Wprawdzie tablica znajdująca się w sali gimnastycznej zawierała również zasady 
bezpiecznego użytkowania boiska szkolnego, jednak zdaniem NIK nie można tego 
uznać za prawidłową realizację obowiązku w tym zakresie wynikającego 
z ww. przepisów.  

  
Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, 
dyrektor winien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez szkołę także poza należącymi do niej obiektami. 
Dyrektor ZS zawierała z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie- 
Koźlu umowy na udostępnienie dużego i małego basenu z szatnią i łaźnią oraz 
zapewnienie dyżuru ratownika, jednak w umowach tych nie określono, czy 
wynajmowane obiekty spełniają warunki bezpieczeństwa, jaki jest ich stan 
techniczny, czy umieszczono tam tablice informacyjne. 

 (dowód: akta kontroli str.  149-150) 

Dyrektor ZS wyjaśniła, że basen, z którego korzystają uczniowie jest 
ogólnodostępny. Ja jako nauczyciel jeździłam z uczniami przez około 10 lat na ten 
basen, znam jego stan i warunki, jest dostosowany do potrzeb uczniów. 
W określonych godzinach odbywają się na nim zajęcia tylko dla uczniów 
kędzierzyńskich szkół. Uczniowie korzystają z basenu pod opieka nauczyciela, który 
wraz z ratownikiem czuwa na ich bezpieczeństwem.  

(dowód: akta kontroli str. 372) 
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4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

W pomieszczeniu przylegającym do sali gimnastycznej znajdowała się apteczka 
wyposażona w środki służące do udzielania pierwszej pomocy, a także instrukcja 
o zasadach udzielania tej pomocy, co odpowiadało wymogom określonym w § 20 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

(dowód: akta kontroli str.  148 ) 

Realizując obowiązek wynikający z art. 67 ust. 1 u.s.o., Dyrektor ZS zapewniła 
uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Na podstawie zawartych umów z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Zakładem Zdrowia 
Publicznego i Medycyny Profilaktycznej w Kędzierzynie–Koźlu oraz 11 czerwca 
2012 r. z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie– 
Koźlu, ZS użyczył w nieodpłatne użytkowanie z przeznaczeniem na realizację zadań 
z zakresu medycyny szkolnej nad uczniami, pomieszczenie przeznaczone na 
gabinet profilaktyki i pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zgodnie z ww. umowami 
wyposażenie gabinetu w sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych 
należało do ww. zespołów.  

Dyrektor ZS nie określiła pisemnych zasad współpracy pielęgniarki z dyrektorem 
oraz Rada Pedagogiczną, o której mowa w § 6 pkt 5 i 6 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą34, pomimo tego współpraca ta była realizowana 
w zakresie niezbędnym do organizacji i prowadzenia zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 267 - 272 ) 

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

W latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 dwóch z trzech nauczycieli kształcenia 
zintegrowanego nie odbyło szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
wymaganego przepisami § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach. Również dwóch nauczycieli wychowania fizycznego nie posiadało 
takiego przeszkolenia, jeden odbył kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dopiero 
3 lutego 2011 r., natomiast drugi  zatrudniony od dnia 1 września 2010 r. nie został 
przeszkolony w kontrolowanym okresie.  

(dowód: akta kontroli str. 259 - 263) 

Dyrektor ZS wyjaśniła, że w ZS, oprócz nauczycieli kształcenia zintegrowanego  
i wychowania fizycznego inni nauczyciele posiadali przeszkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. Personel szkolny, w tym sekretarka jest 
z wykształcenia pielęgniarką i przy przyjmowaniu do pracy przeprowadza szkolenie 
wstępne dla wszystkich w tym zakresie. W obecnej chwili wszyscy nauczyciele są 
przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy i posiadają stosowne certyfikaty. 

(dowód: akta kontroli str. 372 ) 

Posiadanie przez innych pracowników ZS przeszkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, nie może w ocenie NIK stanowić uzasadnienia, dla 
niezapewnienia wymaganych przepisami szkoleń dla nauczycieli wychowania 
fizycznego. W czasie trwania kontroli NIK wszyscy nauczyciele kształcenia 
zintegrowanego i wychowania fizycznego odbyli dniu 8 listopada 2012 r. szkolenie 
z udzielania pierwszej pomocy (brak danych o liczbie godzin). 

(dowód: akta kontroli str. 264 - 266) 

                                                      
34 Dz. U. Nr 139, poz. 1133 
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4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

W latach szkolnych, 2006/2007-2011/2012, w ZS doszło do siedmiu wypadków  
w trakcie zajęć wychowania fizycznego, z tego w roku szkolnym 2007/2008 miały 
miejsce trzy wypadki oraz w 2010/2011 i 2011/2012 po dwa wypadki. Przyczynami 
wypadków było: w pięciu przypadkach (72%) uderzenie nieumyślne oraz po jednym 
przypadku niedostateczny nadzór nauczyciela nad uczniem (14%) i nieuwaga 
ucznia (14%). Wypadki uczniów były rejestrowane w Systemie Informacji 
Oświatowej.  

O wypadkach na lekcjach wychowania fizycznego niezwłocznie powiadomiono 
osoby i organy wskazane w § 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach. Dyrektor ZS stosownie do § 43 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
każdorazowo powoływała zespół powypadkowy, złożony z inspektora BHP 
Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie–Koźlu i Społecznego 
Inspektora Pracy – nauczyciela zatrudnionego w ZS. Protokoły powypadkowe 
sporządzono zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do tego 
rozporządzenia, które podpisali Dyrektor oraz członkowie zespołu powypadkowego. 
Z treścią protokołów powypadkowych zapoznawano rodziców uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 273, 274,275 - 309 ) 

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

Rejestr wypadków prowadzony zgodnie z obowiązkiem określonym w § 50 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach w szczegółowości 
określonej w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia nie zawierał kompletnych 
wpisów. Dla wszystkich siedmiu wypadków nie wskazano klasy, do której 
uczęszczał uczeń, w pięciu przypadkach (71,4%) rodzaju wypadku, a w czterech 
przypadkach (57,1%) rodzaju zajęć, na których wydarzył się wypadek. 
 

(dowód: akta kontroli str.  275, 276-278 ) 

Za prowadzenie rejestru wypadków odpowiedzialna była Sekretarz Dyrektora, która 
wyjaśniła, że nie była świadoma wagi wszystkich wpisów w kolumnach. W natłoku 
obowiązków w wyniku przeoczenia nie uzupełniała wpisów. Obecnie wszystkie 
wpisy są już prowadzone zgodnie z wymaganiami. 

(dowód: akta kontroli str. 376 ) 
 

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

 

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

 

5.1. Stan zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego i ich kwalifikacje 
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Według stanu na 30 września 2011 r. w ZS zatrudnionych było troje dyplomowanych 
nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz jeden dyplomowany i jeden 
kontraktowy nauczyciel wychowania fizycznego.  

Wszyscy nauczyciele kształcenia zintegrowanego i wychowania fizycznego 
posiadali wykształcenie wymagane przepisami § 3 pkt 2 lit. a i c oraz § 4 ust. 1 pkt 1 
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 nauczycieli35. Jeden nauczyciel 
wychowania fizycznego posiadał dodatkowe kwalifikacje: instruktora nordic walking, 
instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness i instruktora sportu w piłce 
siatkowej. 

(dowód: akta kontroli str. 310, 311) 

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

5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego 

Realizując obowiązek udziału w kształceniu i doskonaleniu zawodowym określony 
w  art. 12 ust. 3 Karty Nauczyciela, wszyscy nauczyciele nauczania zintegrowanego 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 uczestniczyli łącznie w siedmiu formach 
doskonalenia, przy czym żadna z nich nie dotyczyła tematyki wychowania 
fizycznego. Nauczyciele ci poza wykształceniem kierunkowym nie posiadali 
dodatkowych kwalifikacji z zakresu wychowania fizycznego.  

W formach doskonalenia zawodowego dotyczących wdrażania podstawy 
programowej z 2008 r. uczestniczyło w kontrolowanym okresie dwóch z trzech 
nauczycieli nauczania zintegrowanego (w trzech formach: Zmiany w obszarze 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, konferencji 
przedmiotowo-metodycznej Ocena opisowa końcoworoczna w aspekcie wymagań 
nowej podstawy programowej oraz Podstawa Programowa – umiejętności 
kluczowe). W dokumentacji potwierdzającej odbycie ww. form doskonalenia nie 
podano liczby godzin.)    

(dowód: akta kontroli, str. 311, 312 - 313) 

Dyrektor ZS wyjaśniła: nauczyciele kształcenia zintegrowanego podnosili 
kwalifikacje w zakresie kształcenia zintegrowanego, czy edukacji wczesnoszkolnej. 
Kształcenie zintegrowane jest kształceniem z wszystkich przedmiotów, w tym 
z wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 375) 

Nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w jedenastu formach 
doskonalenia, z których cztery dotyczyły prowadzonego przedmiotu36 Jeden 
z dwóch nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczył w szkoleniu dotyczących 
wdrażania podstawy programowej z 2008 r. pn. Edukacja zdrowotna zawarta 
w podstawie programowej wychowania fizycznego (brak danych o liczbie godzin). 

                                                      
35 Dz.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.  

36 Nowe przybory na lekcji wychowania fizycznego, Pilates z elementami jogi na zajęciach 
wychowania fizycznego oraz Międzynarodowa Konferencja naukowo-Metodyczna Nowoczesna Piłka 
Nożna – teoria i Praktyka  i Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa Licencjonowanych Trenerów 
i Instruktorów Piłki Nożnej ) w łącznym udokumentowanym wymiarze 10 godzin 
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Nauczyciele przedmiotu nie uczestniczyli natomiast w szkoleniach obejmujących 
m.in. diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów w aspekcie wyboru,  
konstruowania (modyfikacji) i ewaluacji programu nauczania czy organizacji 
i realizacji form zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.  

 (dowód: akta kontroli, str. 312 – 313, 385, 386) 

W badaniu ankietowym nauczyciele wychowania zintegrowanego, stwierdzili, że są 
w pełni przygotowani do realizacji wymagań szczegółowych modułu wychowania 
fizycznego podstawy programowej kształcenia zintegrowanego z 2008 r. 
Przygotowanie do oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wymagań 
szczegółowych podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r., 
prowadzenia form organizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów oraz realizacji bloku Edukacja zdrowotna potwierdzili również w badaniu 
ankietowym nauczyciele wychowania fizycznego.   

(dowód: akta kontroli, str. 228-329) 
 

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

5.3. Nadzór pedagogiczny nad dziedziną wychowania fizycznego 

 
Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego37, Dyrektor ZS 
sporządzała roczne plany nadzoru pedagogicznego.  

W kontrolowanym okresie zaplanowano i zrealizowano sześć obserwacji zajęć 
wychowania fizycznego z tego: cztery na I etapie edukacji oraz po jednej na II i III 
etapie, z których do problematyki wdrażania podstawy programowej odnosiły się trzy 
na I i jedna na II etapie edukacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 333) 

W roku szkolnym 2009/2010 zaplanowano i zrealizowano po jednej obserwacji zajęć 
nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego, które dotyczyły odpowiednio 
edukacji polonistyczno-zdrowotnej i wykorzystania ćwiczeń w procesie korekty wad 
postawy. We wnioskach wskazano, że podstawa programowa realizowana była 
prawidłowo. 

W roku szkolnym 2010/2011 zaplanowano i zrealizowano dwie obserwacje 
dotyczące realizacji nowej podstawy programowej z nauczania zintegrowanego (nie 
planowano odrębnych obserwacji zajęć wychowania fizycznego). We wnioskach 
wskazano, że podstawa programowa realizowana była prawidłowo.  

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano i zrealizowano po jednej obserwacji zajęć 
wychowania fizycznego prowadzonych w ramach nauczania zintegrowanego i lekcji 
wychowania fizycznego, które dotyczyły atrakcyjności prowadzenia zajęć 
i  doskonalenia procesu lekcyjnego. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji 
stwierdzono m.in., że nauczyciele starają się indywidualizować pracę na lekcji 
i  motywować uczniów do nauki, a obserwowane zajęcia były atrakcyjne ze względu 
na stosowane metody. 

W wyniku obserwacji przeprowadzonych w kontrolowanym okresie nie 
sformułowano zaleceń dotyczących realizacji zajęć wychowania fizycznego. 
Stosownie do obowiązku określonego w § 22 rozporządzenia w sprawie nadzoru 

                                                      
37 Dz. U. Nr 168, poz. 1324, dalej: rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego  
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pedagogicznego, Dyrektor ZS przedstawiała corocznie Radzie Pedagogicznej 
sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru, w których odnosiła się ogólnie do 
kwestii prawidłowości wdrażania w ZS podstawy programowej.   

(dowód: akta kontroli str. 331-332, 333, 334 - 367 ) 

W latach 2009/2010-2011/2012 w ZS nie prowadzono odrębnej ewaluacji 
problemowej obejmującej zajęcia z zakresu wychowania fizycznego (i edukacji 
zdrowotnej). Dyrektor ZS, wyjaśniła: ponieważ nasi uczniowie osiągają wysokie 
wyniki w rywalizacjach sportowych i zawodach, jest to dla nas już pewien rodzaj 
ewaluacji. Praca na lekcji przedkłada się na wyniki sportowe. 

(dowód: akta kontroli str.   375 ) 

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

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości opisane w pkt 1.6 i 2 niniejszego 
wystąpienia świadczą o tym, iż nadzór nad dziedziną wychowania fizycznego 
sprawowany 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. realizacji podstaw 
programowych i oceniania osiągnięć uczniów nie był w pełni skuteczny 
oraz wymaga wzmocnienia. 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego 

 
W kontrolowanym okresie w ZS nie były przeprowadzane przez Kuratorium Oświaty 
w Opolu oraz inne podmioty, kontrole zewnętrzne związane z działalnością szkoły 
w zakresie wychowania fizycznego.                            (dowód: akta kontroli, str. 316) 

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

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 Kontroli38, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnej i prawidłowej realizacji podstawy programowej wychowania 
fizycznego. 

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

3. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania osiągnięć uczniów. 

4. Umieszczenie, na boisku szkolnym tablicy informacyjnej, określającej zasady 
bezpiecznego użytkowania tego obiektu, przy uwzględnieniu w tym zakresie 
konieczności ograniczenia ryzyka jej umyślnego zniszczenia. 

                                                      
38 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   14  stycznia 2013 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Opolu 

Kontroler 
 

Krzysztof Rajczyk 
główny specjalista k.p. 
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