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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 Ryszard Kozibura, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 822422 z dnia 26 października 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Diecezjalne Gimnazjum w Nysie1, 48-300 Nysa, ul. Św. Piotra nr 1A    

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Henryk Wolff, Dyrektor Gimnazjum 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

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

Ocenę pozytywną uzasadnia prawidłowa organizacja kształcenia z zakresu 
wychowania fizycznego, w tym zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane 
kwalifikacje, stworzenie oferty nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz 
dopuszczenie do użytku programu wychowania fizycznego, który w pełni 
uwzględniał obowiązującą podstawę programową wychowania fizycznego3. 
Formułując powyższą ocenę Najwyższa Izba Kontroli uwzględniła także wzrost 
frekwencji na zajęciach wychowania fizycznego, zapewnienie uczniom 
bezpiecznych warunków realizacji zajęć oraz opieki medycznej.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: niepełnej realizacji 
podstawy programowej w klasach I-III w cyklu kształcenia w latach 2009/2010-
2011/2012, niezabezpieczenia dostępu do obiektów sportowych, sprzętu 
i wyposażenia sportowego zapewniających pełną realizację przyjętego programu 
nauczania, 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 oraz niestosowanie 
obowiązujących przepisów w zakresie postępowania z wypadkami uczniów, a także 
wykazania w Systemie Informacji Oświatowej5 danych niezgodnych z wynikających 
z rejestru wypadków uczniów i protokołów powypadkowych.          

                                                      
1 Dalej: Gimnazjum 
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. 
5  dalej: SIO.  
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Wpływ na ocenę ogólną miały również uwagi NIK dotyczące w szczególności: 
niezorganizowania zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, braku 
danych o stanie zdrowia i potrzebach zdrowotnych uczniów oraz diagnozy potrzeb 
i możliwości psychofizycznych uczniów umożliwiających prawidłowe przygotowanie 
i realizację zajęć, niestosowania Zalecanych warunków i sposobu realizacji edukacji 
zdrowotnej oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

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 zajęcia wychowania fizycznego 
prowadzone były w Gimnazjum w systemie klasowo-lekcyjnym w sześciu oddziałach 
dla odpowiednio: 119, 117 i 119 uczniów, w sześciu grupach międzyoddziałowych 
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Liczebność uczniów w grupach ćwiczeniowych 
wynosiła dla dziewcząt od 18 do 23 osób i dla chłopców od 17 do 22 osób 
i odpowiadała wymogom określonym w § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych6. Grupy ćwiczeniowe tworzone były w ramach danego etapu 
edukacji dla dwóch oddziałów.  
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7, dla 
Gimnazjum obowiązywał czterogodzinny tygodniowy wymiar zajęć wychowania 
fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 305-315) 

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

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

W kontrolowanym przez NIK okresie zajęcia wychowania fizycznego w Gimnazjum 
prowadzone były w formie zajęć klasowo-lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 305)      

Gimnazjum nie skorzystało z możliwości realizacji zajęć wychowania fizycznego 
w formach organizacyjnych do wyboru przez uczniów, o  których mowa w § 1 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9  sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego8 
(uprzednio § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 
2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych 
zajęć wychowania fizycznego9).  

(dowód: akta kontroli str. 305, 316)  

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

nauczania. 
7  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.). 
8  Dz. U. Nr 175, poz. 1042, dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego. 
9  Dz. U. Nr 136, poz. 1116, dalej: rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2009 r.  
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Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że ww. zajęć do wyboru nie wprowadził, gdyż 
wymagałoby to zatrudnienia dodatkowych nauczycieli, na co nie pozwalał stan 
finansów szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 345) 

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zatrudnieni 
w Gimnazjum nauczyciele posiadali dodatkowe kwalifikacje instruktorskie, które 
umożliwiały realizację przez nich zajęć sportowych lub sprawnościowo-zdrowotnych 
do wyboru przez uczniów.  

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

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

 

W Gimnazjum przygotowano ofertę nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia te prowadzone były w każdym roku 
kontrolowanego okresu naprzemiennie dla dyscyplin sportowych: koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej i nożnej oraz jako zajęcia rekreacyjne (taniec). Łączny 
tygodniowy wymiar nadobowiązkowych zajęć sportowych w kontrolowanych latach 
szkolnych wynosił cztery godziny, a zajęć rekreacyjnych jedną godzinę. Realizację 
ww. zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych 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 
dokumentów przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji10.  
W nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
uczestniczyło w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio 58, 40 i 40 
uczniów, co stanowiło 48,7%, 34,2% i 33,6% ogółu uczniów. Uczniowie Gimnazjum 
nie uczestniczyli w zajęciach pływania. 

Ponadto w Gimnazjum realizowano w okresie objętym kontrolą zajęcia fakultatywne 
(jako piątą, nieobowiązkową lekcję zajęć wychowania fizycznego) w wymiarze 
jednej godziny tygodniowo. Wynikające z ww. wymiaru godziny łączono, realizując 
zajęcia w dni wolne, najczęściej soboty, a ich realizację dokumentowano 
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. W ramach tych zajęć uczniowie m.in. 
uczestniczyli w Świątecznym trójboju gier zespołowych, uprawiali sporty zimowe, 
doskonalili techniki pływania w stylu dowolnym oraz uprawiali gry i zabawy wodne 
w Aquaparku we Wrocławiu, obserwowali turniej skoków narciarskich, grali 
w bowling i doskonalili jazdę na łyżwach, uprawiali turystykę rowerową i górską.  

(dowód: akta kontroli str. 346-361, 434-466, 711-714)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Gimnazjum nie zorganizowano zajęć 
korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy i zagrożonych nadwagą lub otyłością. 
Do Dyrektora Gimnazjum nie wpłynęły w kontrolowanym okresie orzeczenia lekarzy 
– specjalistów, wskazujące na konieczność przeprowadzania zajęć rewalidacyjno-

                                                      
10 Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm.. dalej:  rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

korekcyjnych wad postawy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 i 5 rozporządzenia 
w sprawie ramowych planów nauczania.  
Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali uprawnienia do prowadzenia zajęć 
korekcyjnych na podstawie ukończonych studiów wyższych na kierunku 
Wychowanie fizyczne. Gimnazjum nie posiadało odrębnej sali do prowadzenia zajęć 
korekcyjnych i nie wynajmowało takich pomieszczeń.  
 

 (dowód: akta kontroli str. 5-6, 362, 685-686)  
Według informacji udzielonych przez pielęgniarkę szkolną w trakcie kontroli NIK, 
w Gimnazjum w latach 2009/2010-2011/2012 liczba uczniów z dysfunkcjami 
ruchowymi wynosiła odpowiednio: 1811 (15,1% uczniów), 2612 (22,2%) i 1613 
(13,4%). i żaden z ww. uczniów nie był objęty zajęciami dla zminimalizowania 
niepełnosprawności ruchowych. 

(dowód: akta kontroli str. 363) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Dyrektor Gimnazjum nie posiadał informacji o zakresie wad postawy, nadwadze lub 
otyłości wśród 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 u.s.o., polegającego na sprawowaniu opieki nad uczniami oraz 
stwarzaniu im warunków harmonijnego rozwoju 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 podręczników14 oraz przy prowadzeniu edukacji 
prozdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Zalecanych warunkach 
i  sposobach realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r.15 

(dowód: akta kontroli str. 362) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że na początku każdego roku szkolnego pielęgniarka 
szkolna przeprowadza tzw. badania przesiewowe, a ich wyniki były ujmowane 
w kartach zdrowia uczniów i przekazywane do wiadomości rodziców uczniów. 
O wynikach tych badań nie jest informowany, gdyż nie zezwalają na to przepisy 
rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia: 21 grudnia 2006 r. i 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki 
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania16. Organizacji zajęć korekcyjnych dla 
uczniów z ww. wadami nie podjął się z uwagi na brak stosownej bazy oraz sytuację 
finansową szkoły. Natomiast w latach 2009/2010-2011/2012, jak i bieżącym roku 
szkolnym zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów i ich 
rodziców. Uczennice i ich mamy mają możliwość uprawiania dwa razy w tygodniu 

                                                      
11 Z tego: asymetrię łopatek 7 uczniów, skoliozę i odstające łopatki po 4 uczniów, nadwagę 2 uczniów i niedobór wagi 1 uczeń 
12 Z tego: skoliozę 10 uczniów, nadwagę i odstające łopatki po 4 uczniów, otyłość i asymetrię łopatek po 3 uczniów oraz 

niedobór wagi 2 uczniów  
13 Z tego: asymetrię łopatek i skoliozę po 5 uczniów, niedobór wagi 3 uczniów, nadwagę 2 uczniów oraz odstające łopatki 

1 uczeń 
14 Dz. U. Nr 89. Poz. 730, dalej: rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku programów. Rozporządzenie utraciło moc 

18 lipca 2012 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21  czerwca 2012 r. w sprawie 
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do 
użytku szkolnego podręczników Dz.U. z 2012, poz. 752, które w ww. zakresie zawiera tożsame rozstrzygnięcia. 

15 Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego określone zostały w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 r. Dz. U. z 2009 r. Nr. 4 poz. 17 

16 (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 ze zm. – obowiązujące do 31 grudnia 2010 r. i  Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm. – obowiązujące 
od 1 stycznia 2011 r.). 
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ćwiczeń stretchigowych, relaksacyjnych i wzmacniających całą sylwetkę (tzw. TBC) 
oraz aerobiku, natomiast uczniowie i ich ojcowie mają możliwość uprawiania gier 
zespołowych raz w tygodniu. Rodzice uczniów informowani są o tych zajęciach 
w trakcie spotkań nauczycieli z nimi na początku roku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 364)   

Informacje o prowadzeniu ww. zajęć ujęte były w sprawozdaniach z realizacji planu 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego za poszczególne semestry w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

(dowód: akta kontroli str. 145, 156, 173, 186, 200, 215, 362, 363, 364)   

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na możliwość organizacji zajęć dla uczniów 
z dysfunkcjami ruchowymi w ramach zajęć do wyboru przez uczniów. 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 takich zajęć powinna uwzględniać 
m.in. potrzeby zdrowotne uczniów. Natomiast przy wyborze programu nauczania 
oraz prowadzeniu edukacji prozdrowotnej nie są wymagane informacje o stanie 
zdrowia poszczególnych uczniów, lecz o zakresie i rodzajach dysfunkcji 
występujących wśród wszystkich uczniów. 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 młodzieżą17, 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 szkolnego zestawu programów nauczania w Gimnazjum dopuszczono do 
użytku następujące programy nauczania wychowania fizycznego, autorstwa  
nauczycieli tego przedmiotu: 

1) Program nauczania wychowania fizycznego obowiązujący w Diecezjalnym 
Gimnazjum w Nysie18, (szkolny nr dopuszczenia – 15/06/09), obowiązujący w cyklu 
kształcenia w 2009/2010 – 2011/2012 oraz wdrażany sukcesywnie w klasach 
pierwszych Gimnazjum w kolejnych latach 2010/2011-2012/2013;  

2) Wybieram sam. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-
zdrowotnym dla gimnazjum (szkolny numer dopuszczenia – 15/09/DG/DKW-4014-
283/99), dopuszczony do stosowania w roku szkolnym 2009/2010 w klasach II-III 
Gimnazjum i stosowany w roku szkolnym 2010/2011 w klasie III.      

Powyższe programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną 
Gimnazjum. Drugiego z wymienionych programów nie było w dokumentacji 
Gimnazjum.  

(dowód: akta kontroli str. 365-388, 419, 684, 688) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że od roku szkolnego 2011/2012 we wszystkich 
klasach Gimnazjum był realizowany pierwszy z ww. programów nauczania, 
w związku z tym program Wybieram sam, jako nieaktualny został usunięty 
z dokumentacji szkolnej, gdyż nie ma obowiązku jego przechowywania.  

(dowód: akta kontroli str. 416)      

                                                      
17 Dz. U. Nr 139, poz. 1133 dalej: rozporządzenie w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 

i młodzieżą 
18 Dalej: Program nauczania wychowania fizycznego 
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Dopuszczony do użytku w Gimnazjum Program nauczania wychowania fizycznego, 
w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012, zawierał elementy wymagane 
przepisami § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do użytku 
w szkole programów, tj. cele kształcenia, wszystkie wymagania szczegółowe 
z zakresu wychowania fizycznego określone w podstawie programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r., sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 
(w uwzględnieniem zasady indywidualizacji i dostosowania zajęć do możliwości 
rozwojowych ucznia), kryteria wystawiania oceny i metody sprawdzania osiągnięć 
ucznia oraz przewidywane rezultaty realizacji założeń programu. 

 (dowód: akta kontroli str. 365-380, 421-422)    

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

Dyrektor Gimnazjum dopuścił do użytku Program nauczania wychowania 
fizycznego, pomimo iż Gimnazjum nie posiadało zapewnionego dostępu 
do obiektów umożliwiających realizację sportów wymienionych w tym programie, 
tj. pływania, narciarstwa i łyżwiarstwa oraz jazdy konnej, a także sprzętu do gry 
w badmintona, ringo, palanta, łyżew, łyżworolek i wrotek, rowerów i piłek lekarskich, 
wskazanego w tym programie dla zapewnienia realizacji treści nauczania. 
Dopuszczenie do użytku programu nauczania ogólnego, dla którego nie zostały 
zabezpieczone warunki jego realizacji, było niezgodne z § 4 ust. 2 lit. c 
rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do użytku programów oraz mogło 
skutkować brakiem możliwości realizacji programu w ww. zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 365-380, 400-401, 412-413, 414-415, 418, 567) 

Nauczyciele wychowania fizycznego – autorzy Programu nauczania wychowania 
fizycznego - wyjaśnili, że mieli nadzieję, iż zostaną pozyskane dodatkowe środki lub 
sponsorzy, co umożliwi realizację tych sportów i ćwiczeń. W wyjaśnieniach wskazali, 
że turystyka rowerowa, rolki i tenis ziemny były realizowane z wykorzystaniem 
sprzętu należącego do uczniów.  
Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że dopuścił ten program nauczania do użytku, gdyż 
podzielał ww. stanowisko jego autorów. 

(dowód: akta kontroli str. 608-610)   

Dopuszczenie do użytku tych programów nie zostało poprzedzone 
udokumentowaną diagnozą potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów 
oddziałów, w których program nauczania wychowania fizycznego był (lub jest 
realizowany), a także warunków kształcenia. Niezbędność przeprowadzenia takiej 
diagnozy wynika z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie dopuszczania do 
użytku programów. Dyrektor nie skorzystał również ze wskazanej w § 4 ust. 2 
ww. rozporządzenia możliwości zasięgnięcia opinii przed dopuszczeniem do użytku 
tych programów.  

 (dowód: akta kontroli str. 423)   

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że nie wystąpił o opinię, ponieważ nauczyciele, którzy 
opracowali programy nauczania wychowania fizycznego legitymują się stopniem 
nauczyciela dyplomowanego i posiadają duże doświadczenie, co gwarantowało, 
iż programy te zostały poprawnie sporządzone. Z tych samych powodów nie zostały 
sporządzone ww. diagnozy.  

(dowód: akta kontroli str. 424) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania 
fizycznego 

W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012, w objętych badaniem grupach 
ćwiczeniowych dziewcząt i chłopców z oddziałów A i B, realizację zajęć wychowania 
fizycznego prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym udokumentowano 
w dziennikach lekcyjnych, zgodnie z obowiązkiem określonym w § 7 ust. 1 i 3  
rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji.  
W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego dla objętego badaniem 
oddziału A, odbywały się w sali gimnastycznej (dla dziewcząt w 81,1%, a dla 
chłopców w 78,9%), na boiskach i w terenie (dla dziewcząt w 18,4%, a dla chłopców 
w 20,6%) oraz w salach lekcyjnych (dla dziewcząt i chłopców po 0,5%).  
Zajęcia wychowania fizycznego z zakresu edukacji zdrowotnej realizowane były 
w cyklu kształcenia w wymiarze ogółem 64 godzin, z tego w kl. I 24 godziny, w kl. II 
26 godzin i w kl. III 14 godzin w sali gimnastycznej, w terenie oraz sali lekcyjnej19. 
Zajęcia te wspierane były przez realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej 
w ramach innych przedmiotów: biologii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy 
o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, zgodnie z podstawami 
programowymi tych przedmiotów. Uczniowie i ich rodzice uczestniczyli 
w planowaniu i realizacji zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w cyklu kształcenia 
2009/2010 - 2011/2012. W dokumentacji Gimnazjum udział rodziców uczniów 
w realizacji zadań profilaktyki uzależnień odnotowano w roku 2010/2011 
i 2011/2012, co polegało odpowiednio na prowadzeniu przez rodziców zajęć ww. 
profilaktyki w klasie II A20 oraz zorganizowaniu przez Radę Rodziców pogadanki dla 
uczniów Gimnazjum o niebezpieczeństwach związanych z narkotykami i zostało 
udokumentowane zapisem w sprawozdaniu z realizacji planu dydaktyczno-
opiekuńczo-wychowawczego w II semestrze roku 2010/2011.  
Uczniowie Gimnazjum przygotowali i przedstawili na zajęciach w roku szkolnym 
2011/2012 dwa projekty multimedialne dotyczące edukacji zdrowotnej (Twoje serce 
w twoich rękach. Serce sportowca. i Gdy brzuch jest wypukły).  

(dowód: akta kontroli str. 421-422, 467-468, 481-485, 612-613, 676-683)   

W kontrolowanym okresie Gimnazjum realizowało Program szkolnej profilaktyki, 
oraz program edukacyjny: Jedz smacznie i zdrowo. Ponadto w roku szkolnym 
2010/2011 uczniowie Gimnazjum zorganizowali happening profilaktyczny Bliżej 
siebie – dalej od narkotyków, a w roku następnym wzięli udział w konkursie 
profilaktycznym Chcemy być zdrowi i radośni, uzależnieniu mówimy nie.  

(dowód: akta kontroli str. 425-431,472,476,479,481,484-485,490,493-494,612-613)    

W przeprowadzonym w trakcie kontroli badaniu ankietowym uczniowie stwierdzili, że 
podczas zajęć wychowania fizycznego najczęściej uprawiają: gry zespołowe, 
ćwiczenia gimnastyczne i taniec (po 38 wskazań, 100%) oraz lekkoatletykę (25 
wskazań, 65,8%). Dwudziestu trzech uczniów (60,5%) podało, że udział w zajęciach 
umożliwił im opanowanie wiedzy, umiejętności i postaw z zakresu edukacji 
zdrowotnej, piętnastu (39,5%) było przeciwnego zdania.  

(dowód: akta kontroli str. 257-258)  

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

1. W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w grupie ćwiczeniowej dziewcząt 
z  oddziałów A i B, obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego zrealizowano 

                                                      
19 Dwie godziny 
20 W sprawozdaniu z realizacji planu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego w II semestrze roku 2010/2011 nie 

odnotowano liczby przeprowadzonych zajęć przez rodziców i ich dokładnej tematyki 

Opis stanu 
faktycznego 
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w  wymiarze 381 godzin, tj. o 4 godziny mniej, od minimalnej normy 385 godzin 
określonej dla tych zajęć w  załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie 
ramowych planów nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 421-422, 426) 

2. W dziennikach lekcyjnych obu objętych badaniem oddziałów Gimnazjum 
w grupach ćwiczeniowych chłopców i dziewcząt, w cyklu kształcenia 2009/2010-
2011/2012 nie odnotowano na zajęciach wychowania fizycznego realizacji dwóch 
z 33 wymagań (6%) podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r., tj. 5.3 
– uczeń wyjaśnia co symbolizują flaga i znicz olimpijski i 7.5 – uczeń omawia 
sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób 
konstruktywny.   

   (dowód: akta kontroli str. 421-422)   
 
W myśl przepisów art. 7 ust. 3 pkt 1 i 2 u.s.o., szkoła niepubliczna realizuje: 
programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 
4 lit. a ww. ustawy i zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły 
publicznej danego typu. 
Nauczycielka prowadząca zajęcia wychowania fizycznego dla dziewcząt wyjaśniła, 
że 23 czerwca 2010 r. klasa I GA i I GB brały udział w Dniu Sportu Szkolnego, który 
trwał od godziny 9 do 13.30 i od 18.30 do 22 i godziny te powinny zostać zaliczone 
od realizacji wymiaru godzin podstawy programowej, tym bardziej, że w tym dniu, 
zgodnie z planem lekcji klasa I GA miała przewidziane (w planie tygodniowym) 
zajęcia z wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 611) 
Nauczyciele wychowania fizycznego wyjaśnili, że mimo nieujęcia tematyki dwóch 
wymagań szczegółowych w tematach lekcji wychowania fizycznego, wymaganie 
5.3. było realizowane podczas dni sportu szkolnego, w każdym z kolejnych lat 
szkolnych 2009/2010-2011/2012, gdzie prezentowano symbole olimpijskie podczas 
otwarcia tych dni. Natomiast wymaganie 7.5. realizowane było na każdych zajęciach 
z wychowania fizycznego, gdyż każdy uczeń musi radzić sobie z emocjami 
wykonując ćwiczenia, w szczególności w grach zespołowych. 

(dowód: akta kontroli str. 614, 708)  

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że w ramach bieżącego nadzoru pedagogicznego nie 
został ujawniony brak realizacji podstawy programowej. Przedłożone przez 
nauczycieli wychowania fizycznego rozliczenie zrealizowanych godzin zajęć 
wychowania fizycznego w trzyletnim cyklu kształcenia wykazało, że przekroczono 
wymaganą liczę godzin ww. zajęć. W związku z dużym obciążeniem obowiązkami 
nie sprawdzał czy zostały zrealizowane wszystkie wymagania szczegółowe zawarte 
w podstawie programowej z 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 497)  

1. W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że określony 
w załączniku nr 6a rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania wymiar 
godzin dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które 
w kontrolowanym okresie realizowane były w Gimnazjum w systemie klasowo-
lekcyjnym. Program nauczania uwzględniający wymagania podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. powinien być realizowany podczas 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a zgodnie z § 7 rozporządzenia ust. 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji, przebieg nauczania i tematy 
przeprowadzonych zajęć edukacyjnych winny być odnotowanie w dziennikach 
lekcyjnych.   
 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2. 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:  

− nie przeprowadzono diagnozy potrzeb uczniów we współpracy z pielęgniarką 
szkolną;     

− nauczyciele wychowania fizycznego nie koordynowali działań i nie współdziałali 
z nauczycielami różnych przedmiotów oraz pielęgniarką szkolną w zakresie 
edukacji zdrowotnej; 

− nie koordynowano szkolnej edukacji zdrowotnej z programami edukacyjnymi 
dotyczącymi zdrowia i profilaktyki oferowanymi przez inne podmioty; 

− nie zapewniono warunków skuteczności zajęć edukacji zdrowotnej, ponieważ 
nie dokonywano ewaluacji przebiegu zajęć z udziałem uczniów i ich rodziców, 
a  tym samym nie wprowadzono na tej podstawie modyfikacji ich treści 
i organizacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 426-431, 612-613, 710)   

Nauczyciele wychowania fizycznego wyjaśnili, że diagnozy potrzeb uczniów 
w zakresie edukacji zdrowotnej nie przeprowadzili oraz nie został stworzony 
w Gimnazjum zespół w zakresie skoordynowania zajęć edukacji zdrowotnej, gdyż są 
to wskazania wynikające tylko z Zalecanych warunków i sposobu realizacji, które nie 
są obligatoryjne. Natomiast ewaluacja zajęć edukacji zdrowotnej, z udziałem 
rodziców i uczniów, nie została przeprowadzona, gdyż uważali, iż ten punkt edukacji 
zdrowotnej nie jest ważnym elementem realizacji podstawy programowej. Ponadto 
wyjaśnili, że szkolna edukacja zdrowotna jest skoordynowana w pewnym stopniu 
z programami edukacyjnymi dotyczącymi zdrowia i profilaktyki zachowań 
ryzykownych lub chorób, poprzez współdziałanie z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Nysie, gdyż uczniowie Gimnazjum w ramach Nyskiego Festiwalu 
Nauki, organizowanego przez ww. Szkołę Zawodową, biorą udział w zajęciach 
prowadzonych przez instytuty tej Szkoły, m.in. Zdrowia Publicznego, Pielęgniarstwa, 
Ratownictwa Medycznego i Dietetyki. Nadto podali, że nie dotarli do innej oferty 
dotyczącej realizacji programów zdrowotnych.  

(dowód: akta kontroli str. 559-560, 615, 616, 623, 624, 706, 707)   

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że podstawa programowa wychowania fizycznego 
z 2008 r. w zakresie edukacji zdrowotnej była realizowana na zajęciach wychowania 
fizycznego bez uwzględnienia Zalecanych warunków i sposobu realizacji, gdyż 
w jego ocenie Zalecenia te nie są obligatoryjne. 

(dowód: akta kontroli str. 617)   

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

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

W Gimnazjum obowiązywał Wewnątrzszkolny System Oceniania, po zmianach  
zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 
21 grudnia 2010 r. W dokumentacji Gimnazjum nie było danych pozwalających 
ustalić kiedy WSO został ustalony (odnotowano tylko datę zatwierdzenia w nim 
poprzednich zmian przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum – 21 czerwca 2005 r. 
oraz zmiany wprowadzone na spotkaniu zespołu wychowawców Gimnazjum w dniu 
16 września 2005 r. i 12 września 2006 r.) oraz pozwalających określić brzmienie 
WSO przed 21 grudnia 2010 r. W § 5 Statutu Gimnazjum obowiązującego 

Ocena cząstkowa 
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do 23 września 2010 r. wskazano, że w szkole istnieje wewnątrzszkolny system 
oceniania.  
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określono w art. 48 
Statutu Gimnazjum z dnia 24 września 2010 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 24 -34, 525-544, 689) 

W okresie objętym kontrolą w Gimnazjum obowiązywał przedmiotowy system 
oceniania z wychowania fizycznego pn. System oceniania z wychowania 
fizycznego21, opracowany przez nauczyciela wychowania fizycznego, przyjęty 
i zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum na posiedzeniu 
w dniu 28 sierpnia 2003 r. W przedłożonej do kontroli dokumentacji brak było 
informacji o jego aktualizacji.  
PSO był systemem punktowym, w którym ustalono następujące podstawowe 
kryteria oceny z wychowania fizycznego: 
1) obecność na zajęciach wychowania fizycznego; 
2) udział w zawodach sportowych, zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego22, 
zajęciach klubów sportowych; 
3) umiejętności sportowe, sprawność motoryczna i wiadomości; 
4)  Fuksy, tj. punkty ekstra za wygranie konkursów indywidualnych lub grupowych 
podczas zajęć; 
5) prace na rzecz sportu szkolnego i przedmiotu; 
6 ) udział w zajęciach fakultatywnych.       
Ocena semestralna z wychowania fizycznego była sumą ww. składowych, 
przykładowo dla oceny celujący 75 pkt., dopuszczający 30 pkt, poniżej 
niedostateczny. 

 (dowód: akta kontroli str. 545-548, 691, 689) 

Nauczyciele wychowania fizycznego określili zadania kontrolno-oceniające z zajęć 
wychowania fizycznego dla uczniów Gimnazjum (rodzaje aktywności oceniane 
z ww. przedmiotu) oraz podali je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń przy sali gimnastycznej. Zadania te obejmowały, w zakresie: 
1) lekkoatletyki m.in: podskoki z naprzemienną pracą rąk i nóg oraz technikę 

wykonania startu niskiego z bloków startowych, 
2) gimnastyki m.in.: przewrót w przód z naskokiem na ręce o nogach prostych, 

skok rozkroczny przez kozła i sprawdzian wiadomości z podstawowej 
terminologii  

3) tańca m.in. układ rock’and rolla i jive’a, 
4) piłki siatkowej m.in.: odbicia piłki sposobem górnym i dolnym nad sobą, 
5) koszykówki m.in.: rzut do kosza po naskoku i dwutakcie, 
6) piłki ręcznej m.in.: prowadzenie piłki w parach zakończone rzutem na bramkę 

z wysoka, 
oraz samodzielne prowadzenie rozgrzewki.   

(dowód: akta kontroli str. 701-703) 

Uczniowie wszystkich klas Gimnazjum na pierwszych zajęciach wychowania 
fizycznego w roku szkolnym byli zapoznawani z zasadami oceniania określonymi 
w WSO i PSO. Z zasadami tymi zapoznawani byli także rodzice uczestniczący 
w spotkaniach z nauczycielami (organizowanymi we wrześniu każdego roku 
szkolnego kontrolowanego okresu). Ponadto PSO został wywieszony do 
wiadomości na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku Gimnazjum i na korytarzu 
sali gimnastycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 255, 689, 698, 699, 700)   

                                                      
21 dalej: PSO 
22 dalej: SKS 
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Na podstawie ocen z wychowania fizycznego w dziennikach lekcyjnych oraz 
w kartach punktowego systemu oceny ucznia z wychowania fizycznego 
prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego dla każdego ucznia, w tym 
dwóch uczniów z deficytem ruchowym stwierdzono, że nauczyciele wychowania 
fizycznego wystawiali oceny, w tym klasyfikacyjne, zgodnie z zasadami określonymi 
w PSO23. Uczniowie z deficytem ruchowym wykazujący, według nauczycieli 
wychowania fizycznego, zaangażowanie w realizację ćwiczeń na zajęciach 
wychowania fizycznego oraz w pracach na rzecz sportu szkolnego i przedmiotu 
uzyskiwali w ciągu semestru oraz na jego zakończenie oceny dobre i bardzo dobre. 
W ciągu semestru, w cyklu 2009/2010-2011/2012, oceny były wystawiane za 
zadania kontrolno-oceniające m.in. układ ćwiczeń gimnastycznych, układ tańca, 
rozgrzewkę, siatkówkę, koszykówkę, zwis, skok przez kozła, skok kuczny, podskoki, 
przewroty oraz za wyniki uzyskiwane ze sprawdzianów, opanowanie elementów 
będących przedmiotem zajęć i za aktywność. Postępy w zakresie motorycznym 
określane były w poszczególnych latach 2009/2010-2011/2012 przy wykorzystaniu 
Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej24. Uzyskane w ramach MTSF 
wyniki nie były oceniane, natomiast uczniowie uzyskiwali dodatkowe punkty za ich 
poprawę w kolejnym semestrze.  

Nauczyciele wychowania fizycznego podali do wiadomości uczniów, poprzez 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Gimnazjum, zasady pomiaru 
sprawności fizycznej w Gimnazjum, z wykazem prób MTSF, opisanych w zakresie 
stosowanego przy nim sprzętu, sposobu wykonania oraz sposobu ustalenia wyniku.  

(dowód: akta kontroli str. 583-585, 627-655)    

W badaniu ankietowym 29 uczniów (76,3%) uznało, że wystawiane przez 
nauczycieli oceny z wychowania fizycznego odpowiadają ich poziomowi wiedzy, 
umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie zadań i ćwiczeń (odpowiedzi tak, 
raczej tak), natomiast 9 (23,7%) uczniów było przeciwnego zdania (odpowiedzi nie, 
raczej nie).   

(dowód: akta kontroli str. 257) 

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

1. Wprawdzie w art. 48 Statutu Gimnazjum określono sposób uzasadniania przez 
nauczycieli ocen uczniom, poprzez wskazanie, że ocena z odpowiedzi ustnej 
powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela, a ocena z prac pisemnych 
powinna być zawsze uzasadniona krótką recenzją zapisaną przez nauczyciela na 
pracy lub podanie do wiadomości uczniów szczegółowych kryteriów ocen, natomiast 
nie określono wymaganego przepisami § 5  ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
oceniania sposobu uzasadniania ustalonej oceny na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów). 

(dowód: akta kontroli str. 24-25) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że nie spowodował określenia w Wewnątrzszkolnym 
Systemie Oceniania sposobu uzasadnienia ustalonej przez nauczyciela oceny 
z wychowania fizycznego z powodu przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 693-694) 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego nie sformułowali wymagań edukacyjnych 
dla Gimnazjum uwzględniających wymagania programu nauczania wychowania 
fizycznego, w tym wymagania właściwej dla III etapu edukacji podstawy 

                                                      
23 W okresie objętym kontrolą klasyfikowanych z wychowania fizycznego było łącznie 338 uczniów (95,2% ogółu), z których: 73 

(21,6%) otrzymało ocenę celujący, 159 (47,0%) ocenę bardzo dobry, 104 (30,8%) ocenę dobry i dwóch (0,6%) ocenę  
24 dalej: MTSF  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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programowej, które służą do  rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów 
w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności oraz są niezbędne do 
wystawienia uczniom poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Obowiązek w tym zakresie 
sformułowany został w § 2 ust. 2 i  § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania. W PSO zawarto wprawdzie zapisy regulujące sposób ustalania oceny 
punktowej z postępów sprawności fizycznej oraz umiejętności ruchowych uczniów, 
nie odnosząc jednak tych ocen do programowych wymagań edukacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 545-548) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że w PSO są określone wymagania edukacyjne dla 
Gimnazjum dotyczące poziomu opanowania przez ucznia wiadomości 
i  umiejętności, poprzez zadania kontrolno-oceniające. Dokument ten zawiera 
również określenie form aktywności ucznia, składających się na wysiłek i jaki to ma 
wpływ na ocenę śródroczną i klasyfikacyjną (obecność i aktywność na lekcjach, 
udział w zajęciach SKS, klubach sportowych i zawodach sportowych, zajęciach 
fakultatywnych, pracach na rzecz przedmiotu i tzw. „ekstra punktach”). 

(dowód: akta kontroli str. 693-694) 

Niezaktualizowanie systemu oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum 
po wprowadzeniu podstawy programowej z 2008 r. z przedmiotu, w tym 
niesformułowanie wymagań edukacyjnych wynikających z ww. podstawy 
spowodowało, że ocenianiu podlegały przede wszystkim umiejętności ruchowe 
uczniów. Ponadto niezrealizowanie w pełni podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r. w Gimnazjum spowodowało m.in., że nauczyciele przedmiotu 
nie ustalili efektów jej wdrażania na zakończenie cyklu kształcenia w roku szkolnym 
2011/2012, wykorzystując w tym celu wymagania określone w tej podstawie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 365-380, 525-548, 618-619) 

1. Zgodnie z istotą oceniania osiągnięć ucznia zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku 
z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, ocenianie polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę. W WSO i PSO nie wskazano sposobów 
rozpoznawania poziomu umiejętności i postępów z wychowania fizycznego. 
W Programie nauczania wychowania fizycznego podano wprawdzie, że stosowane 
będą następujące metody kontroli postępów ucznia: tradycyjna, mierników i testów, 
kryteriów i norm oceny uczniów oraz sprawdzianu, nie wskazano natomiast z jaką 
częstotliwością będą one mierzone w cyklu kształcenia, a także w jakim zakresie 
i w jaki sposób postępy te będą uwzględniane w ocenianiu osiągnięć uczniów 
(w szczególności wymagań bloków tematycznych podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r., z uwzględnieniem wysiłku uczniów).  

(dowód: akta kontroli str. 24 -34, 365-380, 525-544, 545-548) 

2. W WSO i PSO nie sformułowano zasad indywidualizowania pracy z uczniem, 
odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, który to obowiązek wynika z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania. 

3. Wprawdzie w art 4825 Statutu Gimnazjum i § 5 ust. 6 WSO zgodnie 
z postanowieniami § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania wskazano, że przy  
ocenianiu z przedmiotu wychowanie fizyczne należy w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

                                                      
25 Ust. 6 części Formy i zasady oceniania bieżącego 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wynikających ze specyfiki tych zajęć, to jednak w WSO i w PSO nie określono 
sposobu uwzględnienia wysiłku w ocenie klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego. 
Wśród sześciu składowych, które winny być brane pod uwagę przy ustalaniu oceny 
z wychowania fizycznego nie wymieniono wysiłku. Jedynie w kryterium oceny 
I. Obecność na zajęciach wychowania fizycznego oraz VI. Prace na rzecz sportu 
szkolnego i przedmiotu, podano elementy, które pośrednio odnoszą się do tego 
pojęcia m.in.  posiadanie stroju odpowiedniego do ćwiczeń, staranie się przez 
ucznia, aby w pełni wykonywać zadania stawiane przez nauczyciela, przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa na zajęciach, prowadzenie kroniki sportu szkolnego, gazetki 
sportowej, opracowywanie plansz i pomocy dydaktycznych dla przedmiotu.  
 
4. W PSO wyróżniono uczniów sprawnych ruchowo, którzy uzyskać mogą 
dodatkowe punkty za udział w zajęciach klubów sportowych lub szkolnych klubów 
sportowych. Ponadto ustalone w PSO kryteria oceniania z wychowania fizycznego 
obejmowały m.in. element frekwencji ucznia na zajęciach, tj. określony w § 15 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania oraz Statucie (art. 4826) i WSO (§ 12 ust. 
1 lit. a) element oceny zachowania ucznia dotyczący wywiązywania się 
z obowiązków ucznia, co powoduje dwukrotne ocenianie ucznia za frekwencję. 
 
5. Niezgodnie z przepisami § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania oraz § 11 
ust. 1 i 6 tego rozporządzenia, postanowieniami PSO przyjęto, że w ocenach 
semestralnych z wychowania fizycznego należy uwzględnić udział uczniów 
w działalności pozalekcyjnej, w tym w zawodach sportowych, zajęciach klubów 
sportowych i zajęciach fakultatywnych. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega 
bowiem na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania. W związku z powyższym udział 
ucznia w nadobowiązkowych zawodach pozaszkolnych i zajęciach pozalekcyjnych 
nie powinien być uwzględniany w ocenianiu klasyfikacyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 24 -34, 525-544, 545-548) 
 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że: 
− Wysiłek wkładany w zajęcia wychowania fizycznego jest szeroko rozumianą 
aktywnością we wszystkich obszarach. Uczeń wkładający wysiłek z pewnością 
uzyska ocenę bardzo dobry i celujący. Musi tylko chcieć. Szerokość stosowania 
uczestnictwa i aktywności daje możliwość podwyższenia oceny z wychowania 
fizycznego, z możliwością uzyskania oceny najwyższej.   
− W § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania nie ma zapisu nakazującego 
sformułowanie w PSO zasad indywidualizowania pracy z uczniem. Zasadą 
stosowaną w PSO jest stosowanie dosłownie postanowień § 7 powołanego 
rozporządzenia. W § 5 ust. 6 WSO jest zapis o indywidualizowaniu zasad 
współpracy z uczniem (tj. o braniu pod uwagę wysiłku wkładanego przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania 
fizycznego).  
− Według materiałów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących realizacji 
podstawy programowej z wychowania fizycznego, obecność ucznia na zajęciach 
z tego przedmiotu, może być jednym z elementów wysiłku ucznia w ramach tych 
zajęć. Obecność powiązana z aktywnością ucznia na lekcjach jest z pewnością 
miarą wysiłku wkładanego przez niego w realizację programu nauczania. 
Usprawiedliwiona nieobecność nie ma wpływu na ocenę śródroczną lub 
klasyfikacyjną.   

                                                      
26 Ust. 1 lit. a części Ocena zachowania 
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− W przepisach nie ma zapisów dotyczących obowiązku sprawdzania i określania 
efektów kształcenia w formie egzaminu sprawdzającego lub testu obejmującego 
cały cykl kształcenia. Realizacja podstawy programowej w gimnazjum obejmuje 
badanie i ocenianie bieżące, śródroczne i końcoworoczne osiągniętych efektów 
kształcenia w przedmiocie wychowania fizycznego (poprzez Międzynarodowy Test 
Sprawności Fizycznej). Wynikiem jest ocena końcowa wystawiana przez 
nauczyciela.     

(dowód: akta kontroli str. 693-695)   

Nauczyciele wychowania fizycznego wyjaśnili, że Wysiłek wkładany w zajęcia 
wychowania fizycznego jest szeroko rozumianą aktywnością we wszystkich 
obszarach związanych z przedmiotem wychowania fizycznego. Uczeń wkładający 
wysiłek z pewnością uzyska ocenę bardzo dobry i celujący. Musi tylko chcieć. 
Szerokość stosowania uczestnictwa i aktywności daje możliwość podwyższenia 
oceny z wychowania fizycznego, z możliwością uzyskania oceny najwyższej. 
W żadnym dostępnym dokumencie (rozporządzeniu) nie jest wyartykułowane, 
że uczeń mniej zainteresowany wychowaniem fizycznym i nieuczestniczący 
w zajęciach pozalekcyjnych ma otrzymywać ocenę bardzo dobry lub celujący na 
zakończenie semestru i roku. Stwierdzili także, że obecność ucznia na zajęciach 
wychowania fizycznego i poprawne na nich zachowanie, są wskaźnikiem jego 
wysiłku na tych zajęciach. Stanowisko takie reprezentuje m.in. prof. dr hab. Tomasz 
Frołowicz – kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ponadto nauczyciel wychowania 
fizycznego wyjaśnił, że nie określił w PSO kryteriów wskazujących uczniom i ich 
rodzicom, kiedy, w jaki sposób i na jakie oceny będą wpływały cechy związane 
z wysiłkiem, w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, w ocenianiu śródrocznym 
i rocznym, gdyż nie wynika to z przepisów prawa, ponieważ w § 7 rozporządzenia 
w sprawie oceniania podano, że przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego 
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć wychowania 
fizycznego, przy wystawianiu oceny z tego przedmiotu. 

(dowód: akta kontroli str. 625, 626, 696, 697)   

Nauczyciel wychowania fizycznego wyjaśnił, że nie ujął w systemie oceniania 
dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
uczniów, ponieważ w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 i wcześniejszych na 
zajęcia wychowania fizycznego nie uczęszczał uczeń posiadający: orzeczenie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w Gimnazjum.  

(dowód: akta kontroli str. 626) 

W powyższym zakresie Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że zgodnie z treścią § 6 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie oceniania w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 
lit. a rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r.27 zmieniającego ww. 
rozporządzenie z dniem 1 września 2011 r. nauczyciel jest obowiązany 
indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. Ponadto, stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c 
rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów, ww. 
wymóg indywidualizacji pracy z uczniem powinien spełniać dopuszczony do użytku 
program nauczania wychowania fizycznego.  

                                                      
27 Dz. U Nr 228, poz. 1491. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

3. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach 
wychowania fizycznego i we współzawodnictwie 
sportowym 

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

Frekwencja uczniów Gimnazjum na zajęciach wychowania fizycznego w latach 
szkolnych 2009/2010–2011/2012 systematycznie rosła i wynosiła odpowiednio: 
91,7%, 92,9% i 93,6%, była jednak niższa od frekwencji ogółem na obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych, która wynosiła w tych latach 92,0%, 93,8% i 94,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 303)   

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK badanie udziału uczniów Gimnazjum 
w lekcjach wychowania fizycznego w wybranym tygodniu zajęć od 12 do 
16 listopada 2012 r. wykazało obecność uczniów na tych zajęciach na poziomie 
97,0%, odsetek uczniów: niećwiczących28 do zapisanych wynosił – 5,2%, obecnych 
niećwiczących do zapisanych– 2,1%, a obecnych niećwiczących do wszystkich 
obecnych na zajęciach – 2,2%. Przyczynami niećwiczenia uczniów obecnych na 
zajęciach były: niedyspozycja na lekcji (1,3%), bieżące zwolnienie lekarskie i brak 
stroju (po 0,4%).  

(dowód: akta kontroli str. 298-300)   

W opinii uczniów wyrażonej w badaniu ankietowym, przypadki unikania udziału 
w zajęciach wychowania fizycznego spowodowane były chorobą, niedyspozycją lub 
złym samopoczuciem (16 wskazań spośród 33 - 48,5%), nieciekawymi zajęciami 
(8 wskazań- 24,2%), bardzo dużym zmęczeniem po ćwiczeniach (4 wskazania -
12,1%), zbyt dużą ilością ćwiczeń, w stosunku do gier i zabaw sportowych 
(2 wskazania - 6,1%) oraz brakiem ochoty do ćwiczeń, brakiem stroju i obawą 
ulegnięcia wypadkowi (po jednym wskazaniu - 0,3%). Pięciu uczniów (13,2% 
ankietowanych) zadeklarowało, że nie unikają zajęć wychowania fizycznego.  
W analogicznym badaniu rodzice ww. uczniów podali, że przypadki unikania udziału 
w lekcjach wychowania fizycznego spowodowane były: chorobą (siedem wskazań 
spośród 15 ogółem - 46,7%), złym samopoczuciem (cztery wskazania - 26,7%) oraz 
lenistwem i małym zróżnicowaniem zajęć (po dwa wskazania po 13,3%).    

(dowód: akta kontroli str. 257-258, 301)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

W kontrolowanym okresie Dyrektor Gimnazjum wydał ogółem 18 decyzji 
o zwolnieniu uczniów z zajęć wychowania fizycznego, z tego w poszczególnych 
latach szkolnych odpowiednio: 1329, trzy i dwie. Liczba uczniów zwolnionych na 
podstawie tych decyzji spadła z 12 (10,1% uczniów Gimnazjum) w roku szkolnym 
2009/2010, do trzech (2,6%) w roku 2010/2011 oraz dwóch (1,7%) w roku 
2011/2012.  

                                                      
28 nieobecni i niećwiczący 
29 W tym dwie dla tego samego ucznia na poszczególne semestry 
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Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, wszystkie ww. decyzje 
wydane zostały przez Dyrektora Gimnazjum 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. 259-260, 303, 653)  

 

W dokumentacji dotyczącej sześciu decyzji Dyrektora Gimnazjum o zwolnieniu 
ucznia z zajęć wychowania fizycznego (33,3 %) brak było wniosku rodziców ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 259-260)   

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że w części przypadków wydania decyzji o zwolnienie 
ucznia z zajęć wychowania fizycznego bez wniosku rodzica, był informowany ustnie 
przez rodziców o zamiarze wystąpienia z takim wnioskiem, a w pozostałych 
przypadkach uczniowie nie dostarczyli tych wniosków, pomimo wydania im druków 
wniosków do podpisu przez rodziców, po dostarczeniu opinii lekarskiej w sprawie 
zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 302)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.3. Udział uczniów Gimnazjum we współzawodnictwie sportowym 

W latach szkolnych 2009/2010–2011/2012 nie organizowano mistrzostw Gimnazjum 
w dyscyplinach sportowych. Natomiast corocznie w czerwcu organizowano Dzień 
Sportu Szkolnego, podczas którego przeprowadzano turnieje i zawody sportowe dla 
uczniów Gimnazjum i innych szkół.  
W latach objętych kontrolą w zawodach i turniejach międzyszkolnych na szczeblu 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym/miejskim uczestniczyło odpowiednio: 36, 36 
i 38 uczniów, co stanowiło 30,2%, 30,8% i 31,9% uczniów Gimnazjum. Największe 
sukcesy sportowe uczniów to m.in.: 
• pierwsze miejsce w biegu na 100 m i w sztafecie 4x100 m w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (2011/2012), drugie miejsce indywidualnie 
w Półfinale Wojewódzkim Szkół Gimnazjalnych Tenisa Stołowego (2011/2012), 
trzecie miejsce w Mistrzostwach Województwa Opolskiego Szkół Gimnazjalnych 
w Koszykówce Dziewcząt (2011/2012);  
• pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nyskiego w Koszykówce Dziewcząt 
(2011/2012), pierwsze miejsce w biegu na 100 m i w sztafecie 4x100 m 
w Mistrzostwach Powiatu Nyskiego Szkół Gimnazjalnych (2011/2012), trzecie 
miejsce drużynowo w Powiatowej Lidze Strzeleckiej (2011/2012), 
• pierwsze i drugie miejsce w IV Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
Gminy Nysa w Narciarstwie Zjazdowym oraz pierwsze miejsce w skoku w dal, 
drugie miejsca w biegu na 300 m i 600 m, w pchnięciu kulą, w biegu na 110 m przez 
płotki na Nyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce (2009/2010), 
drugie miejsca drużynowo w szachach i w tenisie stołowym (2009/2010), pierwsze 
i drugie miejsce w tenisie stołowym indywidualnie (2010/2011 i 2011/2012) na 
Nyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Gimnazjada, pierwsze i drugie miejsce 
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w Turnieju Koszykówki Dziewcząt i Chłopców Gimnazjów (2011/2012), pierwsze 
miejsce w Mistrzostwach Nysy Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt 
(2011/2012), dwa pierwsze i dwa drugie miejsca na dystansie 50 m stylem 
dowolnym, jedno pierwsze i dwa drugie miejsca na 50 m stylem klasycznym oraz 
pierwsze miejsce w sztafecie dziewcząt 4x25 m w Mistrzostwach Nysy Szkół 
Gimnazjalnych w Pływaniu (2011/2012), pierwsze, drugie i trzecie miejsce w XIII 
Otwartym Turnieju Koszykówki Ulicznej (2011/2012), drugie miejsce drużynowo 
w Biegach Sztafetowych Szkół Gimnazjalnych (2011/2012), drugie i trzecie miejsce 
w XIV Otwartym Turnieju Streetballa w Nysie (2011/2012), pierwsze miejsce 
w rzucie oszczepem, w biegu na 1 000 m, na 100 m i na 110 m przez płotki  oraz 
w drugie w sztafecie 4x100 m w Mistrzostwach Indywidualnych Lekkotletyki 
Gimnazjów (2011/2012).  
(dowód: akta kontroli str. 145-146, 155-157, 172-173, 185- 186, 200-202, 215-216, 
658-664)   

Gimnazjum nie współpracowało z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. 
 (dowód: akta kontroli str. 344)   

W badaniu ankietowym 15 uczniów (39,5%) podało, że systematycznie uprawia 
dyscypliny sportowe lub ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą, 20 (52,6%), że czyni to 
sporadycznie, a trzech (7,9%), że nie uprawia żadnej dyscypliny i nie ćwiczy poza 
szkołą. 

(dowód: akta kontroli str. 258)   

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

4. Warunki bezpieczeństwa na zajęciach wychowania 
fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z wymaganiami określonymi § 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 placówkach30, Dyrektor Gimnazjum raz w roku (przed zakończeniem przerwy 
wakacyjnej), dokonywał kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z budynku szkoły. Kontrola obejmowała m.in. stan sal 
lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych oraz sali gimnastycznej. W kontroli 
protokołach nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień w ww. zakresie. 
Protokoły zostały podpisane przez wszystkie osoby uczestniczące w kontroli, a ich 
kopie przekazane organowi prowadzącemu Gimnazjum, zgodne z obowiązkiem 
określonym § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 238-246)   

Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny wykazały, że stan techniczny sali 
gimnastycznej jest dobry, a wyposażenie zakupione po 2002 r. posiadało certyfikaty 
i atesty wymagane przepisami § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach. 

(dowód: akta kontroli str. 412-415, 418)   

                                                      
30 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach 
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Realizując obowiązki określone w § 31 ust. 6 i 7 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, przy drzwiach wejściowych na salę 
gimnastyczną umieszczono wykaz Przepisów BHP obowiązujących na zajęciach 
wychowania fizycznego, a na tablicy ogłoszeń przy sali Regulamin korzystania z sali 
gimnastycznej. Nauczyciele wychowania fizycznego, na pierwszej lekcji tego 
przedmiotu, w każdym roku szkolnym objętym kontrolą zapoznawali uczniów 
z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego.      

(dowód: akta kontroli str. 255, 256)  

W badaniu ankietowym 36 uczniów (94,7%) stwierdziło, że zapoznano ich 
z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania 
fizycznego, dwóch (5,3%) było odmiennego zdania. Spośród uczniów, którzy 
udzielili odpowiedzi twierdzącej, 35 (97,2%) potwierdziło stosowanie tych zasad na 
zajęciach. Dwudziestu czterech uczniów (63,2%) uznało, że nauczyciele 
wychowania fizycznego troszczą się o ich bezpieczeństwo podczas zajęć, 
a czternastu (36,8%) uczniów stwierdziło, że raczej tak.  

(dowód: akta kontroli str. 257-258)  

W okresie objętym kontrolą NIK zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów 
Gimnazjum realizowane były również na Stadionie Miejskim w Nysie31. Zgodnie 
z § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, dyrektor 
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez szkołę lub placówkę także poza obiektami należącymi do 
tych jednostek. Gimnazjum nie zawarło umowy na korzystanie ze tego obiektu. 
Zasady korzystania ze Stadionu określone zostały w regulaminie32 ustalonym przez 
Nyski Ośrodek Rekreacji z/s w Skorochowie33, który stanowił m.in., że wszystkie 
rodzaje zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywają się w uzgodnieniu z administracją 
obiektu i muszą być wpisane w ogólny harmonogram korzystania ze Stadionu oraz, 
że dzieci i młodzież podczas zajęć wychowania fizycznego musi przebywać pod 
opieką nauczycieli lub innych opiekunów. 
Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny na podstawie art. 39 ust. 2a ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli34 wykazały, że obiekty 
wykorzystywane na zajęciach wychowania fizycznego na Stadionie były w dobrym 
i średnim stanie technicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 400-401, 418)   

W dokumentacji Gimnazjum nie było danych dotyczących uzgodnienia 
z administracją Stadionu w zakresie realizacji na tym obiekcie zajęć wychowania 
fizycznego dla uczniów Gimnazjum, a także wskazujących na sprawdzenie przez 
Dyrektora Gimnazjum czy zajęcia wychowania fizycznego na Stadionie realizowane 
są w bezpiecznych warunkach.  
Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że Gimnazjum i inne szkoły w Nysie korzystają ze 
Stadionu na zasadzie jego ogólnodostępności, określonej w regulaminie tego 
obiektu oraz ustnych ustaleń nauczycieli wychowania fizycznego z dyrektorem NOR 
i kierownikiem Stadionu. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że zapewnienie 
bezpieczeństwa na Stadionie należy do administratora obiektu, a nauczyciele nie 
zgłaszali żadnych zastrzeżeń przy realizacji zajęć wychowania fizycznego na 
Stadionie.     

(dowód: akta kontroli str. 237, 254)   

                                                      
31 dalej: Stadion 
32 Publikowany na www. nor.nysa.pl 
33 Dalej: NOR 
34 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości . 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Nauczyciele wychowania fizycznego zostali przeszkoleni w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy35, zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach. Ponadto jeden z ww. nauczycieli uczestniczył w szkoleniu 
I pomoc przedmedyczna dla nauczycieli36.  

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego, zlokalizowanym w obiekcie 
sali gimnastycznej znajdowała się apteczka wyposażona w środki służące do 
udzielania pierwszej pomocy, z aktualnymi terminami przydatności do użycia, 
a także  instrukcja o zasadach udzielania tej pomocy, co odpowiadało wymogom 
§ 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.       

(dowód: akta kontroli str. 226-228, 256)   

W Gimnazjum funkcjonował Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy 
Przedlekarskiej, w którym sprawowano profilaktyczną opiekę nad uczniami, o której 
mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Porozumienia o współpracy i umowy użyczenia 
ww. Gabinetu zawarte z NZOZ PROMED s.c. z Nysy na lata 2009-2012, nie 
określały zasad i zakresu korzystania przez uczniów z opieki pielęgniarki szkolnej 
oraz zasad współpracy pielęgniarki z  Dyrektorem Gimnazjum i Radą Pedagogiczną, 
o której mowa w § 6 pkt 5 i 6 ww. rozporządzenia. Gabinet był czynny od godziny 8 
do 12 we wtorki. 

 (dowód: akta kontroli str. 229-236, 665) 

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

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Według Rejestru wypadków uczniów, prowadzonego od 12 września 2008 r. oraz 
protokołów powypadkowych (sporządzanych od 9 października 2009 r.), w latach 
szkolnych 2008/2009–2011/2012 w Gimnazjum doszło do 16 wypadków na 
zajęciach wychowania fizycznego, z tego po trzy wydarzyły się w roku szkolnym 
2008/2009 i 2010/2011 oraz po pięć w roku 2009/2010 i 2011/1012. Przyczynami 
wypadków uczniów na zajęciach wychowania fizycznego były: nieuwaga 
ćwiczącego – w siedmiu przypadkach (43,75%) oraz nieumyślne uderzenie piłką lub 
częścią ciała przez współćwiczącego i niepełna zdolność do zajęć – po trzy 
przypadki (po 18,75%). Dla trzech wypadków zaistniałych w roku 2008/2009 nie było 
danych o ich przyczynach. Protokoły powypadkowe z lat 2009/2010-2011/2012 
sporządzono według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia . 

(dowód: akta kontroli str. 261-293, 304, 516-521)  

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

1. W związku z wypadkami na lekcjach wychowania fizycznego nie wdrożono 
procedury określonej przepisami w § 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, dotyczącej niezwłocznego zawiadomienia 

                                                      
35 Zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach „Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa”, w ilości 2 godzin, z 5 października 2006 r., przeprowadzonych przez – nauczyciela Gimnazjum, w ramach 
doskonalenia zawodowego nauczycieli   

36 Przeprowadzonego przez Zespół Szkolący Ratownictwa Medycznego w 2003 r. 
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o wypadku (nie udokumentowano zawiadomienia) rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia, który uległ wypadkowi, Rady Rodziców i organu prowadzącego Gimnazjum 
(w latach szkolnych 2006/2007–2011/2012 w Gimnazjum nie było pracownika 
służby bezpieczeństwa i społecznego inspektora pracy). 

W trakcie kontroli NIK (15 listopada 2012 r.) Dyrektor Gimnazjum zawarł umowę 
wykonania usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Gimnazjum, 
zgodnie z zakresem obowiązków szkolnego inspektora bhp. 

(dowód: akta kontroli str. 267-292 , 294-297, 516-522) 

2. Skład komisji powypadkowej, działającej w latach szkolnych 2009/2010–
2011/2012 (sekretarka Gimnazjum i nauczyciel wychowania fizycznego, na którego 
zajęciach doszło do siedmiu - 53,8% wypadków, pozostałe sześć – 46,2% wydarzyły 
się na zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych przez żonę ww. 
nauczyciela), był niezgodny z § 43 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach, który stanowi, że jeżeli w składzie zespołu nie mogą 
uczestniczyć ani pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy ani społeczny 
inspektor pracy, w skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły 
przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyrektor Gimnazjum nie 
wyznaczył również przewodniczącego zespołu powypadkowego, pomimo iż 
obligowały go do tego w powyższej sytuacji przepisy § 43 ust. 8 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

(dowód: akta kontroli str. 267-292, 516-522)   

3. Nie udokumentowano realizacji obowiązku pouczenia rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia, który uległ wypadkowi, o przysługujących im prawach w toku 
postępowania powypadkowego. Dopełnienie tego obowiązku należało do 
przewodniczącego zespołu powypadkowego, zgodnie z § 44 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. W dokumentacji wypadków brak 
było również potwierdzenia realizacji wymaganego przepisami § 45 ust. 1 pkt 2 i § 
46 ust. 1 tego rozporządzenia, zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów) 
uczniów z treścią protokołów powypadkowych oraz doręczenia im tych protokołów.   

 (dowód: akta kontroli str. 267-292, 516-522, 668-675)   

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że we wszystkich przypadkach urazów ucznia, jego 
rodzice byli o tym informowani telefonicznie, niezwłocznie po udzieleniu pierwszej 
pomocy. Ponadto o wypadku niezwłocznie zawiadamiano telefonicznie organ 
prowadzący. Rada Rodziców uczniów Gimnazjum nie była informowana 
o wypadkach z powodu przeoczenia. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że zespół 
powypadkowy w Gimnazjum powołał ustnie, do prowadzenia wszystkich 
postępowań związanych z wypadkami, natomiast nie posiadał wiedzy, że powinien 
wchodzić w skład tego zespołu, powołać przewodniczącego zespołu 
powypadkowego oraz nie wziął pod uwagę, iż w skład zespołu powołał nauczyciela 
wychowania fizycznego, który prowadził postępowania powypadkowe również 
w  stosunku do wypadków zaistniałych na zajęciach prowadzonych przez niego. 
Powołując ww. nauczyciela w skład zespołu kierowałem się przede wszystkim tym, 
że nauczyciel ten był najbliżej sytuacji związanych z wypadkami, tj. jako pierwszy 
udzielał pomocy przedmedycznej. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że brak 
udokumentowania zapoznania osób uprawnionych z przysługującymi im prawami 
i zapoznania się z protokołem powypadkowym, wynika z faktu, że rodzice byli 
zapoznawani o okolicznościach wypadków i przysługujących im prawach 
niezwłocznie po przyjeździe do szkoły, a protokół sporządzany był później i nie 
chciał wzywać rodziców ucznia ponownie do potwierdzenia tych okoliczności. 
Sekretarka Gimnazjum wyjaśniła, że Dyrektor Gimnazjum powołując zespół 
powypadkowy nie wskazywał jego przewodniczącego, a członkowie zespołu nie 
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podejmowali działań w celu jego ustalenia. Ponadto wyjaśniła, że przyczyny 
i okoliczności wypadku, członkowie zespołu przekazywali rodzicom ucznia zaraz po 
ich przybyciu do Gimnazjum. Rodzice byli też informowani, że zostanie sporządzony 
protokół powypadkowy oraz o możliwości, sposobie i terminie złożenia zastrzeżeń 
do tego protokołu. Brak potwierdzenia podpisem osób uprawnionych w protokole 
o ww. pouczeniu oraz o zaznajomieniu się z protokołem, wynika z faktu, iż protokół 
był sporządzany po wizycie rodziców poszkodowanego ucznia i dla złożenia tych 
podpisów, należałoby wezwać ich ponownie, a ucznia oderwać od zajęć lekcyjnych, 
z czego, za wiedzą Dyrektora Gimnazjum, postanowiła zrezygnować. 

      (dowód: akta kontroli str. 248-249, 666) 

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 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 zastrzeżeń, jak i zapoznanie się z treścią protokołu i innymi dokumentami 
związanymi ze sprawą. 
   
4. Rejestr wypadków uczniów Gimnazjum został założony 12 września 2008 r.37, 
pomimo iż obowiązek jego prowadzenia (określony w § 50 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach) wszedł w życie 6 lutego 2003 r. 
Rejestr wypadków prowadzono według wzoru określonego w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, jednak dla żadnego 
z wypadków ujętych w tym rejestrze nie podano wymaganych ww. wzorem 
okoliczności wypadku oraz nie wskazano środków zapobiegawczych wypadkom 
w przyszłości, pomimo że środki te wpisano do protokołów powypadkowych, a dla 
12 (75%) wypadków nie wskazano rodzaju udzielonej poszkodowanemu pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 261-265) 

5. Dla trzech pierwszych wypadków ujętych w ww. rejestrze (zaistniałych w roku 
szkolnym 2008/2009) nie zostały sporządzone protokoły powypadkowe, wymagane 
przepisami § 43 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach, gdyż Dyrektor Gimnazjum nie powołał w tych przypadkach zespołu 
powypadkowego, pomimo obowiązku określonego w § 43 ust. 1 ww. 
rozporządzenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 261)   

Za powstanie powyższych nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
Gimnazjum, na którego, zgodnie z § 50 ust. 1 ww. rozporządzenia, nałożono 
obowiązek prowadzenia rejestru wypadków uczniów oraz powołania zespołu 
powypadkowego, który sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół 
powypadkowy (§ 43 ust. 1 i 2) . 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że do czasu założenia rejestru wypadków nie 
posiadał wiedzy, iż jest zobligowany przepisami do jego prowadzenia, dlatego 
wypadki uczniów przed jego założeniem (12 września 2008 r.) nie były rejestrowane. 
Niekompletność danych w rejestrze, wymaganych ww. rozporządzeniem wyjaśnił 

                                                      
37 Data pierwszego zarejestrowanego w nim wypadku 
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zleceniem (ustnym) jego prowadzenia sekretarce Gimnazjum i niesprawdzaniem 
poprawności jego prowadzenia, w związku z dużym obciążeniem obowiązkami. 
W sprawie niesporządzenia protokołów powypadkowych z wypadków uczniów 
zaistniałych na zajęciach wychowania fizycznego w latach szkolnych 2006/2007 – 
2008/2009 stwierdził, że protokoły były sporządzane począwszy od roku szkolnego 
2009/2010, gdyż do tego czasu nie posiadał wiedzy, iż jest to wymagane przepisami 
prawa. Ponadto wyjaśnił, że wypadki uczniów nie były omawiane na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej i nie były formułowane na piśmie wnioski i środki zaradcze, 
w celu zapobieżenia tym wypadkom w przyszłości, ponieważ po każdym wypadku 
przeprowadzał rozmowę z nauczycielem wychowania fizycznego, której elementem 
było co należy poprawić, by uniknąć następnych wypadków.     

Sekretarka Gimnazjum wyjaśniła, że nie wpisała do rejestru wypadków wszystkich 
danych wymaganych wzorem tego rejestru, ponieważ rubryki przeznaczone na te 
wpisy są bardzo wąskie i trudno zmieścić w nich opis wypadku, a szczegółowy opis 
wypadku został zamieszczony w protokole powypadkowym.     

 (dowód: akta kontroli str. 250-252, 667, 704, 705)   

6. Prowadzona w Gimnazjum baza danych SIO generowała tylko wypadki uczniów 
Gimnazjum zaistniałe w roku szkolnym 2011/2012. Dane wykazane w SIO w tym 
okresie były niezgodne z wynikającymi z rejestru wypadków uczniów i w protokołów 
powypadkowych, w zakresie: liczby uczniów, którzy ulegli wypadkom w podziale na 
płeć (wg SIO cztery dziewczęta i jeden chłopiec, a wg rejestru i protokołów trzy 
dziewczęta i dwóch chłopców), miejsca, w którym zdarzył się wypadek (wg SIO dwa 
wypadki miały miejsce na sali gimnastycznej, dwa na klatce schodowej i jeden na 
boisku, a wg rejestru i protokołów wszystkie zdarzyły się w sali gimnastycznej), 
przyczyn wypadku (wg SIO wszystkie wypadki wydarzyły się przez nieuwagę 
ucznia, a wg protokołów cztery przez nieuwagę, a jeden przez uderzenie 
nieumyślne współćwiczącego). Niezgodne ze stanem faktycznym dane bazy SIO 
w Gimnazjum wpływały na nierzetelność danych na dalszych poziomach integracji SIO.    

(dowód: akta kontroli str. 261- 266, 266, 267-293, 304)   

Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
Gimnazjum, który stosownie do art. 7 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1  ustawy 
z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej38 odpowiada za wykonanie 
przez Gimnazjum, jako podmiotu prowadzącego bazy danych SIO, sprawdzenia 
kompletności, poprawności, zgodności ze stanem faktycznym danych 
gromadzonych w bazach danych oświatowych.  

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że brak w SIO danych w zakresie wypadków uczniów 
Gimnazjum zaistniałych przed rokiem szkolnym 2011/2012 wynika z awarii 
komputera, która nastąpiła w lutym 2012 r., co spowodowało utratę wszystkich 
danych w bazie SIO. Natomiast niezgodność danych dotyczących wypadków 
uczniów w bazie SIO, z danymi wykazanymi w rejestrze wypadków i protokołach 
powypadkowych wynika ze zlecenia (ustnego) prowadzenia bazy przez sekretarkę 
Gimnazjum i braku weryfikacji danych wprowadzonych do SIO.  

Gimnazjum w kontrolowanym okresie nie podjęło działań w celu odtworzenia 
szkolnej bazy danych  SIO. 

(dowód: akta kontroli str. 253)  

Sekretarka Gimnazjum wyjaśniła, że wprowadzenie błędnych danych do SIO 
w zakresie wypadków zaistniałych w roku szkolnym 2011/2012, spowodowane 
zostało jej nieuwagą, wynikającą z dużej ilości obowiązków. 

                                                      
38 Dz. U. Nr 49, poz. 463, ze zm.; ustawa uchylona z dniem 30 kwietnia 2012 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 667)   

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

 

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

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

W roku szkolnym 2012/2013 (stan na 30 września 2011 r.) w Gimnazjum 
zatrudnionych było dwoje nauczycieli dyplomowanych wychowania fizycznego39, 
którzy ukończyli studia wyższe na kierunku wychowania fizycznego o specjalności 
nauczycielskiej, tj. posiadali wymagane kwalifikacje do nauczania wychowania 
fizycznego w Gimnazjum, określone w z § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli40. Ponadto nauczyciele ci posiadali dodatkowe 
kwalifikacje m.in. instruktora: lekkoatletyki, piłki siatkowej, nożnej, ręcznej 
i koszykowej, gimnastyki oraz trenera II kl. koszykówki. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

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

5.2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Statutu Gimnazjum z 24 września 2010 r., obowiązkiem 
nauczycieli jest m.in. poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich 
umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. W myśl § 3 pkt 1 lit.c) rozdziału V 
Pracownicy szkoły uprzednio obowiązującego Statutu, do obowiązków nauczyciela 
należało doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych, poprzez czynny udział 
w seminariach i kursach organizowanych przez władze oświatowe i organ 
prowadzący.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 20, 37-39, 51, 56)   

Nauczyciele wychowania fizycznego uczestniczyli w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 łącznie w trzech formach doskonalenia41, w wymiarze 92 godzin. Dwie 
z nich42 (w wymiarze 32 godzin), w których uczestniczył jeden z ww. nauczycieli, 
dotyczyły prowadzonego przedmiotu.  

(dowód: akta kontroli str. 7)  

                                                      
39 każdy na 12/18 etatu 
40 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
41 Międzynarodowe Sympozjum Metodyczno-Naukowe Zakresu Przygotowani Sprawnościowego i Diagnozy Stanu 

Wytrenowania w Grach Zespołowych, Licencjonowana Konferencja Szkoleniowa Dla Trenerów Oraz Instruktorów 
Koszykówki oraz Kurs komunikacji społecznej, interpersonalnej i podnoszenia efektów pracy zespołowej.   

42 Międzynarodowe Sympozjum Metodyczno-Naukowe z zakresu Przygotowania Sprawnościowego i Diagnozy Stanu 
Wytrenowania w Grach Zespołowych w dniach 3-4 czerwca 2010 r. i Licencjonowana Konferencja Szkoleniowa dla 
Trenerów oraz Instruktorów Koszykówki w dniach 4-5 września 2010 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Nauczyciele wychowania fizycznego nie uczestniczyli w okresie objętym kontrolą 
w udokumentowanych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego z zakresu 
wdrażania podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r.43 jak 
np. diagnozowanie możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów w aspekcie 
wyboru, konstruowania i modyfikacji programu nauczania wychowania fizycznego; 
stosowanie aktywizujących metod pracy wspierających aktywne uczestnictwo 
uczniów w zajęciach wychowania fizycznego; konstruowanie, modyfikacja 
i ewaluacja programu nauczania, w tym sposób realizacji, ewaluacji procesu 
i efektów prowadzenia edukacji prozdrowotnej; ocenianie osiągnięć szkolnych 
uczniów z wychowania fizycznego; organizacja i realizacja form zajęć wychowania 
fizycznego do wyboru przez uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

W wyjaśnieniach nauczyciele wskazali, że w zakresie wdrażania podstawy 
programowej uczestniczyli trzy lub cztery lata temu w naradzie przeprowadzonej 
przez doradcę metodycznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Nysie, korzystali ponadto z materiałów zawartych w publikacji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej Podstawa programowa z komentarzem tom 8 
Wychowanie fizyczne i edukacyjne dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum oraz w piśmie dla nauczycieli wychowania fizycznego LIDER, 
a także innych publikacji. Stwierdzili, że bardzo dobrze rozumieją założenia 
podstawy programowej i zadania związane z jej wdrażaniem i dlatego nie musieli 
uczestniczyć w dodatkowych zewnętrznych formach dokształcania w ww. zakresie. 
Dyrektor wyjaśnił, że to do nauczycieli należy wystąpienie z inicjatywą udziału 
w szkoleniach i innych formach doskonalenia, a gdy zgłaszają taką potrzebę jest to 
akceptowane. 

(dowód: akta kontroli str. 57-60)   

5.3. Nadzór pedagogiczny nad dziedziną wychowania fizycznego 

Postanowieniami § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Statutu Gimnazjum Dyrektor Gimnazjum 
zobowiązany został do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz przedstawiania 
nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego.      

Dyrektor Gimnazjum corocznie opracowywał organizację nadzoru pedagogicznego 
(plan nadzoru), w której uwzględniono priorytety nadzoru pedagogicznego określone 
na dany rok szkolny przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Opolskiego Kuratora 
Oświaty.  
W organizacji nadzoru pedagogicznego Dyrektor Gimnazjum jako zadanie 
priorytetowe nadzoru pedagogicznego wskazał m.in. 
- na rok szkolny 2009/2010 wdrażanie podstawy programowej w klasie pierwszej 
Gimnazjum;  
- na rok szkolny 2010/2011 wdrażanie podstawy programowej w Gimnazjum. 
Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w ww. latach prowadzonej poprzez monitoring 
i analizę dokumentacji miała być m.in.  realizacja podstawy programowej w zakresie 
wszystkich przedmiotów oraz zgodność realizowanych programów nauczania 
z podstawą programową;  

                                                      
43 określonej w załączniku nr 4 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) 
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- na rok szkolny 2011/2012 monitorowanie wdrażania podstawy programowej 
w Gimnazjum i monitorowanie działań przygotowujących do realizacji zajęć 
wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 
Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że drugie z ww. zadań priorytetowych zostało ujęte 
w planie nadzoru pedagogicznego w Gimnazjum przez pomyłkę. 

(dowód: akta kontroli str. 13, 64-66 ,84-87, 106-109, 317)   

W sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Gimnazjum, 
prezentowanych na posiedzeniach plenarnych Rady Pedagogicznej na koniec 
poszczególnych semestrów nauki, przedstawione zostały ustalenia 
z przeprowadzonego nadzoru dotyczące także ww. priorytetów. W sprawozdaniach 
tych wskazano bez szczegółowego odniesienia się do wychowania fizycznego m.in., 
że proces edukacyjny przebiega w oparciu o programy nauczania zgodne 
z podstawą programową, dopuszczone do użytku przez Dyrektora Gimnazjum 
i  wpisane do szkolnego zestawu programów nauczania, obserwacja zajęć 
dydaktycznych i analiza dokumentacji wskazywały na rytmiczne i planowe 
realizowanie programów nauczania, a ocenianie uczniów odbywało się na ogół 
systematycznie z częstotliwością odpowiadającą liczbie godzin dydaktycznych 
z  przedmiotu. 

(dowód: akta kontroli str. 147-151, 158-160, 175-180, 187-192, 203-213, 218-223)   

W harmonogramach obserwacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych na lata 
szkolne 2009/2010-2011/2012 (harmonogramy nie obejmowały celu, tematyki 
i zakresu obserwacji) zaplanowano po jednej obserwacji zajęć nauczycieli 
wychowania fizycznego w każdym z ww. lat. Zaplanowanych obserwacji nie 
zrealizowano w roku szkolnym 2009/2010. Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że nie 
pamięta dlaczego nie przeprowadził obserwacji w tym roku oraz dlaczego nie 
udokumentował przyczyn braku realizacji planu obserwacji w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 73, 92, 114, 128-135, 139) 

Celem zrealizowanych w latach 2010/2011-2011/2012 obserwacji (wskazanym 
w arkuszach obserwacji) była obserwacja pracy nauczyciela, która obejmowała: 
dobór treści nauczania i poprawność merytoryczną lekcji, stosowane metody i formy 
pracy, kontrolę i ocenę osiągnięć ucznia, organizację lekcji, kontakt nauczyciela 
z uczniem i efekty pracy. Wniosków i zaleceń po obserwacjach nie wydano.  
W arkuszach obserwacji nie odniesiono się do wdrażania podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 129-136) 

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że obserwacja zajęć nauczycieli wychowania 
fizycznego obejmowała wdrażanie podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r. poprzez analizy dokonywane przed przystąpieniem do obserwacji zajęć, 
obejmujące dokumentację nauczyciela, zapisy tematów lekcji w dziennikach 
lekcyjnych i plan dydaktyczny nauczyciela, tj. dokumentów na podstawie których 
ustalana jest realizacja podstawy programowej.  

(dowód: akta kontroli str. 138-139) 

Przedłożona w trakcie kontroli NIK procedura obserwacji zajęć dydaktycznych 
obejmowała m.in. czynności poprzedzające obserwację zajęć, takie jak analiza 
dokumentacji nauczyciela i zapisów w dzienniku lekcyjnym. Wyników tych analiz nie 
odnotowano jednak w arkuszach obserwacji oraz nie przedłożono w czasie trwania 
kontroli.  

(dowód: akta kontroli str. 128-136,140-141) 
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W latach szkolnych objętych kontrolą NIK Dyrektor Gimnazjum nie zaplanował i nie 
przeprowadził odrębnej ewaluacji problemowej z zakresu wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 64-127, 144-223)     

Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że: Wszystkie obszary Gimnazjum podlegają bieżącej 
obserwacji i monitorowaniu w ciągu roku szkolnego i na koniec każdego semestru 
nauczyciele odpowiedzialni za realizację danego obszaru szkoły przedkładają 
sprawozdania ze swojej działalności, w których określają czy zaplanowane zadania 
zostały wykonane i w jakim zakresie. Dane z tych sprawozdań są wykorzystywane 
do opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i sprawozdania z pracy 
szkoły. Te sprawozdania są formą ewaluacji ich pracy i równocześnie ewaluacji 
pracy szkoły w danym obszarze. Ewaluacja jest prowadzona także w trakcie 
obserwacji nauczycieli i bieżących wydarzeń szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 138) 
Dyrektor Gimnazjum wyjaśnił, że efekt wdrożenia podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum 
w latach 2009/2010-2011/2012 ustalono poprzez sporządzenie analizy wymaganych 
godzin lekcyjnych zajęć wychowania fizycznego podstawą i faktycznie 
zrealizowanych oraz analizy zrealizowanych treści programowych na podstawie 
tematów lekcji. Przeprowadzenie analiz zrealizowanych treści programowych nie 
zostało udokumentowane. Ważnym wskaźnikiem efektów realizacji podstawy 
programowej są osiągnięcia uczniów określane zgodnie z przedmiotowym 
systemem oceniania.  

(dowód: akta kontroli str. 138-139, 225)  

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. 
O nieskutecznym nadzorze świadczy również fakt potwierdzenia przez Zastępcę 
Dyrektora Gimnazjum na przedłożonej w dniu 22 czerwca 2012 r. przez nauczycieli 
wychowania fizycznego informacji o realizacji podstawy programowej w cyklu 
kształcenia 2009/2010-2011/2012, że podstawa programowa wychowania 
fizycznego została zrealizowana w zakresie treści i wymiaru godzin, pomimo iż 
z ustaleń kontroli NIK opisanych w pkt 1.6 niniejszego wystąpienia wynika, że nie 
zrealizowano w pełni treści podstawy programowej oraz liczby obowiązkowych 
godzin zajęć wychowania fizycznego wymaganej w załączniku 6b rozporządzenia 
w sprawie ramowych planów nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 143, 421-422) 

Zastępca Dyrektora Gimnazjum wyjaśniła, że w ramach sprawowanego bieżącego 
nadzoru pedagogicznego nie został ujawniony fakt braku realizacji podstawy 
programowej. Przedłożone przez nauczycieli wychowania fizycznego rozliczenie 
zrealizowanych godzin zajęć wychowania fizycznego w trzyletnim cyklu kształcenia, 
wykazało, że przekroczono wymaganą tym cyklem minimalną liczbę godzin ww. 
zajęć. W związku z dużym obciążeniem obowiązkami, nie sprawdziła czy zostały 
zrealizowane wszystkie wymagania szczegółowe zawarte w podstawie z 2008 r. 

(dowód: akta kontroli str. 716)   

Ustalone 
nieprawidłowości 
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5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością Gimnazjum w zakresie 
wychowania fizycznego. 

W kontrolowanym okresie nie były przeprowadzane przez Kuratorium Oświaty 
w Opolu oraz inne podmioty kontrole związane z działalnością Gimnazjum 
w zakresie wychowania fizycznego. W ww. okresie przeprowadzonych zostało 
siedem kontroli przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie 
stanu sanitarnego Gimnazjum, które nie stwierdziły nieprawidłowości.     

(dowód: akta kontroli str. 318-343)   

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

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli, w kontekście stwierdzonych nieprawidłowości, zwraca 
uwagę na potrzebę zapewnienia udziału nauczycieli wychowania fizycznego 
w formach doskonalenia związanych z realizacją podstawy programowej 
wychowania fizycznego oraz wdrożenie systematycznego i skutecznego nadzoru 
pedagogicznego w dziedzinie wychowania fizycznego.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnego wdrożenia i prawidłowej realizacji podstawy 
programowej wychowania fizycznego oraz rozważenie pełnego stosowania 
Zalecanych warunków i sposobów realizacji edukacji zdrowotnej.  

2. Podjęcie działań w celu dostosowania programów nauczania z zakresu 
wychowania fizycznego do możliwości infrastrukturalnych oraz 
wyposażenia sportowego Gimnazjum.  

3. Zapewnienie zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie oceniania 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów w zakresie 
wychowania fizycznego. 

4. Zapewnienie stosowania obowiązujących przepisów w zakresie 
prowadzenia postępowań powypadkowych i związanej z nimi dokumentacji 
oraz prowadzenie bazy danych SIO w zakresie wypadków uczniów zgodnie 
ze stanem faktycznym.  

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Uwagi 

Wnioski pokontrolne 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Ryszard Kozibura 
gł. specjalista kontroli państwowej 
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