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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 Poznaniu 

Kontroler Stefania Woelk Piechota, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr 83437 z 16 października 2012 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera (ZSO),  
61-288 Poznań, os. Czecha 59 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Kordus, dyrektor 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera, 
dotyczącą organizacji i realizacji kształcenia w zakresie wychowania fizycznego 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 
 
Zajęcia z wychowania fizycznego realizowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych2 (zwane dalej rozporządzeniem w sprawie 
ramowych planów nauczania z 2002 r.). 
  
Zajęcia dla Gimnazjum prowadzono uwzględniając wymagania szczegółowe 
podstawy programowej wychowania fizycznego3 z 2008 r. Uczniom umożliwiono 
udział we współzawodnictwie sportowym.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: nieprzestrzeganiu zasad dopuszczania 
do użytku szkolnego programów nauczania wychowania fizycznego,  niezgodności 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania z przepisami prawa, a także braku 
aktywności nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie doskonalenia 
zawodowego. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje, w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych, 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm. 
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 01.09.2012 r. obowiązuje załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w tej samej sprawie z dnia 
27 sierpnia 2012 r. - Dz. U. z 2012 r.,  poz. 977. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w systemie klasowo-

lekcyjnym.  

 
W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, w ramach ZSO funkcjonowało 
Gimnazjum nr 26 z Oddziałami Dwujęzycznymi (zwane dalej „Gimnazjum”) oraz 
XVII Liceum Ogólnokształcące (zwane dalej „Liceum”). 
 

(akta kontroli str.6-10) 
 
W okresie objętym kontrolą4, zajęcia wychowania fizycznego realizowano 
w Gimnazjum, w odpowiednio: osiemnastu, dziewiętnastu i osiemnastu oddziałach 
dla odpowiednio: 515, 545 i 545 uczniów oraz w kl. I-III Liceum, w dziewiętnastu, 
osiemnastu i osiemnastu oddziałach dla odpowiednio: 533, 520 i 503 uczniów. 
Liczebność grup nie przekraczała 26 osób, zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. Liczba godzin zajęć 
obowiązkowych w Gimnazjum wynosiła 4 godziny, natomiast w Liceum 3 godziny 
tygodniowo. 
 

(akta kontroli str. 91-94, 115) 
 
W działalności skontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w formach do wyboru przez uczniów. 
 
W ZSO (w kl. I-III Gimnazjum i w kl. I-III Liceum) w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 nie zorganizowano zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów. Obowiązkowe zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne odbywały się 
w systemie klasowo-lekcyjnym z ukierunkowaniem na dyscypliny sportowe 
określone w programach nauczania wychowania fizycznego. 
 

(akta kontroli str. 128-137, 269-310) 
 
ZSO nie skorzystał z możliwości wynikających z § 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form 
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (uprzednio § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w tej samej 
sprawie5), stosownie do których zajęcia wychowania fizycznego mogą być 
organizowane przez szkołę, jako zajęcia klasowo-lekcyjne oraz zajęcia do wyboru 
przez uczniów, jako: sportowe, rekreacyjno-turystyczne. 

 (akta kontroli str. 106) 
 

                                                      
4 W szkołach w latach 2009/2010-2011/2012 (do czasu zakończenia kontroli), za wyjątkiem pozyskania danych  o wypadkach 
na lekcjach wychowania fizycznego począwszy od roku szkolnego 2005/2006. 
5 Odpowiednio: Dz. U. Nr 175, poz. 1042 i Dz. U. Nr 136, poz. 1116. 
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Dyrektor ZSO podał, że niewprowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego do wyboru przez uczniów w Gimnazjum wynikało z decyzji nauczycieli, 
którzy uznali, że uczniowie powinni zapoznać się z wszystkimi aktywnościami 
zaproponowanymi w programie nauczania, aby mogli  wybierać te aktywności, które 
im najbardziej odpowiadają. W przypadku Liceum o niewprowadzaniu zajęć do 
wyboru zadecydowała przede wszystkim wielkość szkoły (liczba oddziałów i grup 
wychowania fizycznego na jednym poziomie) i niewystarczająca liczba miejsc do 
ćwiczeń w sytuacji, gdy podział uczniów na grupy według zainteresowań wymusiłby 
na jednej godzinie lekcyjnej umieszczenie większej liczby zajęć niż jest to możliwe. 
 
                    (akta kontroli str. 114) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych.  
 

 W ZSO nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne realizowano w Gimnazjum w latach 
2009/2010-2011/2012, jako zajęcia sportowe (gry zespołowe klasa) i zajęcia 
rekreacyjne (jazda konna w latach 2010/2011-2011/2012). W Liceum zajęcia 
pozalekcyjne realizowano w latach 2009/2010-2011/2012, jako zajęcia sportowe 
(gry zespołowe) i zajęcia rekreacyjne.  

 Łączny tygodniowy wymiar zajęć sportowo-rekreacyjnych wynosił w poszczególnych 
latach szkolnych w Gimnazjum odpowiednio: 11,5; 13,5 i 14 godzin, a w Liceum 
odpowiednio 11,5; 11,5 i 10,5 godziny. 

W powyższych zajęciach uczestniczyło, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 
odpowiednio: 160, 136 i 148 uczniów Gimnazjum (31%, 25% i 27% ogółu uczniów; 
niektórzy uczniowie uczestniczyli w dwóch formach zajęć), natomiast w Liceum 
odpowiednio: 134, 150 i 156 uczniów (25%, 29% i 31% ogółu uczniów Liceum).  

                  (akta kontroli str. 95-97) 

W okresie objętym kontrolą nauczyciele Gimnazjum i Liceum prowadzili zajęcia 
z wychowania fizycznego wynikające z realizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy 
Karta nauczyciela.  

W Gimnazjum prowadzono zajęcia: w roku szkolnym 2009/2010 z piłki siatkowej 
i koszykowej, rekreacyjno-turystyczne oraz szachy, warcaby; w roku 2010/2011 
z piłki siatkowej, tenisa stołowego, jazdy konnej oraz szachy i warcaby; w roku 
2011/2012 z piłki siatkowej i koszykowej, jazdy konnej oraz szachy, warcaby, 
siłownię. W powyższych zajęciach brało udział odpowiednio: 13,2% (68 osób), 
13,6% (74 osób) 15,6% (85 osób) ogółu uczniów Gimnazjum. 

W Liceum prowadzono zajęcia: w roku szkolnym 2009/2010 z tenisa stołowego, piłki 
siatkowej, rekreacyjno-turystyczne (i grupę kibica); w roku 2010/2011 z piłki 
siatkowej, lekkoatletyki, jazdy konnej, na siłowni (i grupę kibica); w roku 2011/2012 
z piłki siatkowej, tenisa stołowego, jazdy konnej, fitness (i fanklub kibica). 
W powyższych zajęciach brało udział odpowiednio: 11,1% (59 osób), 16,8% (87 
osób), 19,5% (98 osób) ogółu uczniów Liceum. 

                (akta kontroli str. 106 i 106a) 

Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
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19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji6    

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w trakcie kontroli NIK, 63 (59%) uczniów 
podało, że często uprawia wybraną dyscyplinę sportu lub ćwiczy rekreacyjnie poza 
szkołą,  29 (23%) wskazało, że czyni to sporadycznie, zaś 21 (4%), że nigdy. 

                                                                                 (akta kontroli str. 95-97, 421-426) 

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

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

 

Informacje dotyczące wad postawy, nadwagi, otyłości i innych dysfunkcji wśród 
uczniów, gromadzone były na podstawie badań przesiewowych  prowadzonych 
przez pielęgniarkę. Pielęgniarka przedstawiała Radzie Pedagogicznej ZSO po 
każdym półroczu kontrolowanego okresu, sprawozdania z działalności gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej zawierające m.in. zbiorcze dane dotyczące problemów 
zdrowotnych uczniów.  

Najczęściej występującymi dysfunkcjami uczniów w kolejnych latach objętych 
kontrolą były m.in. skolioza i inne wady postawy, które rozpoznano odpowiednio: 
u 156 (14,9%), 140 (13,2%) i 120 (11,5%) uczniów. Nadwagę stwierdzono u 27 
(2,6%), 15 (1,4%) i 15 (1,4%) uczniów, a otyłość u 32 (3,1%), 15 (1,4%) i 12 (1,1%) 
uczniów. 
                                                                                     (akta kontroli str.107, 424-425) 
 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, w ZSO nie zorganizowano zajęć 
korekcyjnych dla uczniów z wykrytymi wadami postawy, nadwagą  i otyłością  mimo, 
że  dysfunkcje rozpoznano u odpowiednio 246, 203 i 178 uczniów,  co stanowiło 
23,5%, 19,1% i 17% ogółu uczniów ZSO. 

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadają uprawnienia do prowadzania zajęć 
korekcyjnych na podstawie ukończonych studiów wyższych na kierunku 
Wychowanie fizyczne. 
                                                                                           (akta kontroli str.107,111a) 

Dyrektor ZSO wyjaśnił, że „zajęć korekcyjnych nie prowadzono głównie z uwagi na 
brak zainteresowania ze strony rodziców. Niestety szczupłość zasobów godzin do 
dyspozycji dyrektora (które jeszcze bardziej zmniejszyły się po wprowadzeniu 
nowego rozporządzenia dotyczącego ramowych planów nauczania) nie pozwala na 
zaspokojenie wszystkich ewentualnych potrzeb.  

Zresztą w chwili obecnej jedynym źródłem godzin na realizację zajęć korekcyjnych 
pozostaje art. 42 KN, ewentualnie przydzielenie ich przez organ prowadzący. 
Zresztą być może większym problemem jest na razie wzbudzenie choćby u części 
rodziców inicjatywy posyłania dzieci na tego typu zajęcia”. 

 (akta kontroli str. 114) 
 

W działalności ZSO w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
6 Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.  
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1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego.  

 

W kontrolowanym okresie w ZSO, na poszczególnych etapach edukacji 
dopuszczono do użytku następujące programy nauczania wychowania fizycznego7: 

1) M. Śmigielska, Program nauczania Wychowania Fizycznego. Wyd. Bea-Bleja 
1999 r. III etap edukacyjny (nr dopuszczenia MEN–DKW-4014-290/99), 
obowiązywał w Gimnazjum w latach 2009/2010 i 2010/2011, w klasach w których 
obowiązywała podstawa programowa z 2002 r.8  

2) Program nauczania Wychowania Fizycznego dla Gimnazjum nr 26, opracowany 
przez zespół nauczycieli ZSO w sierpniu 2009 r. (zaopiniowany 31 sierpnia 
2009 r. przez Radę Pedagogiczną; szkolny nr dopuszczenia WFI/2/G); program 
obowiązywał od roku szkolnego 2009/2010 i w następnych latach szkolnych. 

 3)  P. Wróblewski, Program wychowania fizycznego w zakresie podstawowym dla 
Liceum (nr dopuszczenia MEN - DKOS-4015-87/02), obowiązujący w Liceum 
w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. 

4)  Program nauczania Wychowania Fizycznego dla Liceum, opracowany przez 
zespół nauczycieli ZSO (szkolny nr dopuszczenia WFI/2/L), wdrożony od roku 
szkolnego 2012/2013 w klasie I.  

(akta kontroli str. 90, 107, 115,  172-174) 

W ZSO spełniono warunki w zakresie możliwości realizacji dopuszczonych 
programów nauczania wychowania fizycznego w zakresie posiadania wymaganej 
infrastruktury sportowej, urządzeń i sprzętu sportowego. 

                                                                                          (akta kontroli, str. 108) 
1. Program wychowania fizycznego dla Gimnazjum nie spełniał wymagań 
określonych dla programów nauczania ogólnego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c i e 
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 podręczników9, 
tj. odpowiednio  w zakresie: 
- sposobów osiągnięcia celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem  
możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów 
oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, 
- propozycji metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 
2. Dopuszczenie do użytku programów nauczania wychowania fizycznego dla 
Gimnazjum i Liceum nie zostało poprzedzone diagnozą potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczniów oddziału, w którym program nauczania wychowania 
fizycznego był (lub jest realizowany), a także warunków kształcenia. Obowiązek 
przeprowadzenia takiej diagnozy wynika z § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c. 
rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania. 
                                                                   

(akta kontroli str. 105, 107a 115-117, 172-174) 

                                                      
7 W kontrolowanym przez NIK okresie dotyczyło to cyklu kształcenia w latach szkolnych: 2009/2010-2011/2012 (zakończony) 
oraz 2010/2011-2012/2013 i 2011/2012-2012/2013 (cykle w trakcie realizacji). 
8Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  - Dz. U. Nr 51, poz. 458, ze zm.; uchylone z dniem 
30.01.2009 r.  
9 Dz. U. Nr 89, poz. 730 (rozporządzenie utraciło moc 18 lipca 2012 r.). Obecnie obowiązuje rozporządzenie w tej samej 
sprawie z dnia 21 czerwca 2012 r., w którym w § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c pozostawiono tożsame rozstrzygnięcia. 

Ustalone 
nieprawidłowości  



 

 7

1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania 
fizycznego.  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zajęcia z wychowania fizycznego, 
w Gimnazjum zrealizowano w wymiarze 393 godzin lekcyjnych, tj. z zachowaniem 
wymogu co najmniej 385 godzin zajęć wychowania fizycznego w trzyletnim okresie 
nauczania określonego w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania z 2002 r. 
                                     (akta kontroli, str. 108,115-118) 
 
Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie 1F Gimnazjum, w badanym cyklu 
kształcenia odbywały się w sali gimnastycznej (81,2% ogółu zajęć), na boisku 
szkolnym (8,4% ogółu zajęć) na terenie parku (3,4% ogółu zajęć), co było zgodne 
z „Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji” zajęć wychowania fizycznego 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej z 2008 r.  
Zajęcia z wychowania fizycznego w badanej klasie IID Liceum realizowanych, 
w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 odbywały się w sali gimnastycznej (65% 
ogółu zajęć), na boisku szkolnym (30% ogółu zajęć) oraz na terenie parku  (5% 
ogółu zajęć). 

   (akta kontroli, str. 111-118) 

W badaniu ankietowym uczniowie Gimnazjum podali, że w trakcie zajęć 
wychowania fizycznego bardzo często uprawiali dyscypliny zespołowe (takie jak; 
piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, uprawiali lekkoatletykę, 
wykonywali ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczyli na siłowni oraz grali w tenisa 
stołowego 87 wskazań - 89 % ogółu badanych uczniów. Z kolei uczniowie Liceum 
wskazali, że najczęściej uprawiali gry zespołowe siatkówkę, koszykówkę, piłkę 
ręczną, nożną, lekkoatletykę, tańczyli oraz wykonywali ćwiczenia gimnastyczne  (82 
wskazania - 91% ogółu badanych). 

W badanych trzech oddziałach (klasa 1-3 F) w latach 2009/2010-2011/2012 na 
zajęciach wychowania fizycznego zrealizowano tematykę edukacji zdrowotnej 
określoną w programie nauczania wychowania fizycznego opracowany przez Zespół 
nauczycieli ZSO nr 4 w Poznaniu w ramach 23 godzin. Zajęcia te były wspierane 
poprzez realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej również w ramach innych 
przedmiotów.  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Liceum na zajęciach wychowania 
fizycznego została zrealizowana ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna 
określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

W okresie objętym kontrolą dyrekcja szkoły i nauczyciele współpracowali  
z pielęgniarką szkolną w zakresie edukacji zdrowotnej.  

W wyjaśnieniach Pani wicedyrektor podała również, że: „Na podstawie załącznika nr 
4 w podstawie programowej wychowania fizycznego z 2008 r ważnym zadaniem 
szkoły na III i IV  etapie edukacyjnym jest także edukacja zdrowotna, której celem 
jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Podczas sprawowanego 
przeze mnie nadzoru pedagogicznego, sukcesywnie próbowałam wdrażać zmiany 
związane z załącznikiem nr 4. Ze względu na ograniczenia sal, dużej ilości 
oddziałów, w naszej szkole realizacja edukacji zdrowotnej odbywa się podczas 
godzin wychowawczych, festynów propagujących edukację zdrowotną, 

Opis stanu 
faktycznego 
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okazjonalne projekty edukacyjne związane z  tematyką zdrowotną, tolerancją, 
przedsiębiorczością”. 

(akta kontroli, str. 111, 421-423) 
 

W zakresie wprowadzania Zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy 
programowej dotyczącej edukacji zdrowotnej na III etapie tej edukacji, Najwyższa 
Izba Kontroli zwraca uwagę, że nauczyciele wraz z pielęgniarką szkolną nie 
przeprowadzali diagnozy potrzeb z zakresu edukacji zdrowotnej (dotyczy to także 
Liceum w roku szkolnym 2012/2013). Działania z ww. zakresu nie zostały 
skoordynowane na poziomie szkoły oraz wsparte programami profilaktycznymi 
i edukacyjnymi prowadzonymi przez zewnętrzne instytucje zajmujące się edukacją 
zdrowotną. Ponadto, rodzice uczniów nie uczestniczyli w planowaniu, realizacji 
i ewaluacji, a nauczyciele nie przeprowadzili ewaluacji swoich działań w celu m.in. 
modyfikacji przyjętych działań.  

 (akta kontroli, str. 111, 415-426) 

Dyrektor wyjaśnił, że „Nie ma formalnej diagnozy potrzeb uczniów w zakresie 
edukacji zdrowotnej, uczniowie zaznajamiani na zajęciach organizacyjnych 
z zakresem materiału dla danej klasy, mają prawo zgłoszenia swoich uwag”. „Nie 
ma możliwości, by uzyskać opinię uczniów klas, które rozpoczynają naukę 
w Gimnazjum i Liceum w zakresie realizacji zajęć z edukacji zdrowotnej. Szkoła 
musi mieć program nauczania odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem zajęć. 
Natomiast uwzględniamy opinię i sugestie (jeśli się tak pojawiają) przedstawione 
przez rodziców uczniów, którzy już uczęszczają do szkoły. Oczywiście ma to 
znaczenie dla następnych roczników uczniów.”  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność w zakresie przestrzegania zasad kształcenia z zakresu wychowania 
fizycznego oraz uprawiania sportu szkolnego. 
 

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

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

W kontrolowanym okresie, w ZSO obowiązywały Zasady wewnątrzszkolnego 
systemu oceniania ujęte w statucie (WSO) z 25 czerwca 2002 r. (obecnie 
obowiązuje tekst jednolity statutu z 22 listopada 2010 r.) oraz Przedmiotowy system 
oceniania uczniów z wychowania fizycznego (PSO; dokument podpisanym przez 
sześcioro nauczycieli wychowania fizycznego.  

W Zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania: 

- w § 2 pkt 5 ustalono ogólne kryteria ocen szkolnych m.in. ocenę „celujący”, 
otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia znacznie wykraczają poza program zajęć 
edukacyjnych w danej klasie, a także osiąga on sukcesy w zawodach sportowych; 

- w § 7 pn. Ocenianie zachowania ucznia, stwierdzono, że ocena z zachowania 
powinna uwzględniać w  szczególności: 1.1.a) funkcjonowanie w środowisku 
szkolnym, w tym m.in.: systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia 
szkolne; branie udziału, w miarę swych możliwości m.in. w zawodach sportowych; 
korzystanie, zgodnie ze swymi zainteresowaniami, z zajęć pozalekcyjnych;  

Uwagi dotyczące   
badanej działalności 
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- w § 3 pkt 7 podano, że nauczyciel przy ustalaniu stopnia szkolnego powinien go na 
prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) krótko uzasadnić; 

- w § 7 pkt 2 stwierdzono, że ocena zachowania nie może mieć wpływu m.in. na 
oceny z zajęć edukacyjnych; 

- w § 3 pkt 5 wskazano, że przy ustalaniu oceny m.in. z wychowania fizycznego 
bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.  

             (akta kontroli str. 19-47) 

W wewnątrzszkolnym systemie oceniania w zakresie przedmiotu wychowanie 
fizyczne stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) system oceniania w zakresie wychowania fizycznego oparto o rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych10, które nie 
obowiązuje od 1 września 2007 r. (por. str. 1, 13 i 14 PSO); od 1 września 2007 r. 
obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych11 (dalej: rozporządzenie w sprawie oceniania); 

2) nie określono w WSO sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, 
co było niezgodne z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie oceniania, zgodnie 
z którym na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel 
uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły;  

3) nie sformułowano wymagań edukacyjnych dla poszczególnych etapów edukacji 
(gimnazjum i liceum) uwzględniających wymagania realizowanych programów 
nauczania wychowania fizycznego, w tym wymagania podstawy programowej 
właściwej dla danego etapu edukacji; wymagania powyższe służą do 
rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności oraz są niezbędne do wystawienia uczniom 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych odpowiednio do § 3 ust. 3 pkt 1 w związku z § 2 ust. 2 i ww. 
rozporządzenia w sprawie oceniania; w PSO, w ogólnych kryteriach na 
poszczególne oceny ograniczono się jedynie do stwierdzenia, że np. uczeń na 
ocenę „celujący” - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; na ocenę 
„bardzo dobry” - całkowicie opanował materiał programowy, a na ocenę 
„dostateczny” - opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie. 

 
W PSO nie wskazano jednoznacznie sposobów rozpoznawania poziomu i postępów 
z wychowania fizycznego, tj. jakimi metodami i narzędziami będą one mierzone 
i z jaką częstotliwością w cyklu kształcenia, a także w jakim zakresie i w jaki sposób 
postępy te będą uwzględniane w ocenianiu osiągnięć uczniów (z uwzględnieniem 
wysiłku uczniów, w szczególności wymagań podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r. (obecnie z 2012 r.); tymczasem ocenianie osiągnięć ucznia, 
zdefiniowane w § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania, polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i  postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

                                                      
10 Dz. U. Nr 199, poz. 2046, ze zm. 
11 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm.  

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

 10

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 
programów nauczania uwzględniających tę podstawę12; 

4) nie uwzględniono w wystarczającym zakresie kwestii wysiłku wkładanego przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, 
o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania. W pkt IV. PSO, 
utożsamiono wysiłek z postawą wobec przedmiotu, przyporządkowując temu 
ostatniemu terminowi tak ogólne hasła, jak m.in.: zaangażowanie, aktywny udział 
w zajęciach, rozwój społeczny. Z kolei w pkt V. PSO Ocena śródroczna i roczna, 
utożsamiano najpierw wysiłek z zaangażowaniem ucznia, a w dalszej części ww. 
punktu, pod pojęciem wysiłku podano, że dotyczy on: frekwencji, przygotowania do 
zajęć, zaangażowania, postawy społecznej i działalności pozalekcyjnej. Również 
w pkt VIII Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego, nie odniesiono się przy 
kryteriach poszczególnych ocen do kwestii wysiłku, uwzględniono natomiast m.in. 
poziom frekwencji (od 50% do 100%), postawę społeczną, zaangażowanie 
i stosunek do zajęć. Powyższe kwestie stanowią elementy oceny zachowania 
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, dotyczącym 
wywiązywania się z obowiązków ucznia i zapisami WSO (§ 7).  
Ponadto, niezgodne z postanowieniami § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
oceniania, ustalono w PSO (pkt VI.2. Frekwencja na zajęciach), w przypadku 
choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc - konieczne uzyskanie zgody w formie 
administracyjnej decyzji Dyrektora Gimnazjum, na podstawie wniosku rodziców 
i zwolnienia lekarskiego; 

5) nie uwzględniono w WSO i PSO postanowienia § 6 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie oceniania13, zgodnie z którym nauczyciel jest obowiązany 
indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia; 

6) nie ujęto w PSO wymogów § 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ww. rozporządzenia w sprawie 
oceniania w części dotyczącej sposobu ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej 
i rocznej z wychowania fizycznego14;  

7) nie uwzględniono w PSO możliwości uzyskania oceny „celujący” i „bardzo dobry” 
przez uczniów mniej sprawnych ruchowo, z problemami zdrowotnymi czy też mniej 
zainteresowanych wychowaniem fizycznym i  nieuczestniczących w zajęciach 
pozalekcyjnych; wyróżniono natomiast uczniów sprawnych fizycznie, którzy mogą 
otrzymać ocenę „celujący”, reprezentując ZSO na różnego rodzaju zawodach 

                                                      
12 W Programie nauczania wychowania fizycznego dla 26 Gimnazjum w kolumnie Uwagi o realizacji wymieniono jedynie: Test 
Coopera, Eurofit, Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory lub inne. Diagnoza minimum dwa razy w ciągu roku szkolnego. 
W PSO w pkt VI.1. Zadania kontrolno-oceniające wskazano, że w każdym roku po dokonaniu wstępnej diagnozy, nauczyciel 
ustala plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego, na podstawie którego opracowywane są zadania kontrolno-
oceniające dla każdej grupy ćwiczebnej, które zawarte są w ww. planach pracy dydaktycznej. Stwierdzono ogólnie, że ocenie 
podlega poziom i postęp sprawności fizycznej, w tym technika wykonywanego ćwiczenia podlegającego sprawdzianowi, 
a także skuteczność wykonywanego ćwiczenie oraz zagadnienia pisemne o charakterze sportowym, jeśli względy zdrowotne 
uniemożliwiają zaliczenie sprawdzianu praktycznego. W przedstawionym kontrolerowi Planie pracy dydaktycznej wychowania 
fizycznego dla 26 gimnazjum w Poznaniu brak informacji o sukcesywnie stosowanych narzędziach pomiaru (m.in. 
przywołanych wyżej testach) w cyklu kształcenia 2009/10-2011/2012.  
13 Brzmienie § 6 ust. 1 zmienionego przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 
2010 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 228, poz. 1491.  
14 W PSO postanowiono w pkt. V. Ocena śródroczna i roczna), że odrębnie ocenia się dwa zakresy kompetencji: sprawność 
fizyczną i umiejętności (wykonanie/wynik = umiejętności ruchowe i poziom sprawności motorycznej) oraz zaangażowanie 
ucznia – wysiłek, podczas gdy wymagania edukacyjne na poziomie gimnazjum nie obejmują wyłącznie sprawności fizycznej, 
lecz również sześć innych bloków tematycznych podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. Brak też wskazania 
w PSO, jakie konkretnie elementy w wymiarze ilościowym i jakościowym będą przyporządkowane poszczególnym stopniom 
wyrażonym w skali cyfrowej 1-6 właściwej dla wysiłku. Utożsamiono również pojęcie wykonanie z wynikiem nie podając, jakie 
umiejętności ruchowe i poziom sprawności; pominięto przy tym kwestię postępu uzyskiwanego przez ucznia, która to kwestia 
w szczególności w gimnazjum powinna dotyczyć nie tylko sprawności ruchowej, lecz także innych osiągnieć określonych 
w podstawie programowej wychowania fizycznego z 2008 r.  
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i imprezach sportowych, a także biorą aktywny udział w sportowych zajęciach 
pozalekcyjnych na terenie szkoły lub poza nią. 

     (akta kontroli str. 19-47, 104) 

Dyrektor wyjaśnił, że w PSO brakuje […] odniesienia się do innych, poza 
umiejętnościami ruchowymi i poziomem sprawności fizycznej, zagadnień 
z podstawy programowej, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie ucznia”. 
Uczeń […] może bez problemu uzyskać ocenę bardzo dobrą z wf, wykonując 
ćwiczenia na ocenę dostateczną (2 x ocena za wysiłek – celująca + ocena za wynik-
wykonanie – dostateczna i całość podzielona przez 3 daje ocenę bardzo dobrą) oraz 
zastrzeżenie dotyczące tego, że udział w zawodach sportowych i sportowych 
zajęciach pozalekcyjnych jest nadobowiązkowy i stanowi jeden z elementów oceny 
zachowania, w związku z czym napisałem, że „oceny z zachowania i oceny 
z przedmiotu w przypadku uczniów reprezentujących szkołę  w jakichkolwiek 
konkursach w niewielkim stopniu, ale jednak przenikają się. Uczeń reprezentujący 
szkołę ma prawo liczyć na to, że będzie to miało wpływ na lepszą ocenę 
zachowania a jednocześnie ma prawo (wynikające z § 20 ust. 7 rozporządzenia 
o ocenianiu) do oceny celującej z przedmiotu, gdy jest laureatem konkursu.” Dodał, 
że „[…] ocena śródroczna bądź roczna nie może być ustalona na podstawie 
zaproponowanego wzoru z uwagi na zastosowanie różnych skal: literowej 
i liczbowej. W przypadku skali literowej jest napisane, że literze A odpowiada 
stopień celujący itd. aż do litery F, której odpowiada stopień niedostateczny.” 
Ponadto, dodał, że „[...] miarą wysiłku ucznia wkładanego w wywiązywanie się 
z obowiązków na wychowaniu fizycznym przedstawioną w „Komentarzu do 
podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne” (wyd. MEN): „Miarą 
wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
wychowania fizycznego może być systematyczność udziału w zajęciach 
wychowania fizycznego, a także aktywność uczniów w trakcie zajęć.”, co stanowi 
w pewnym sensie zdanie odrębne w stosunku do prezentowanej tezy, że frekwencja 
jest tylko i wyłącznie elementem oceny zachowania i nie można jej uwzględniać przy 
ocenie z wychowania fizycznego. Chodzi tu oczywiście o czynne uczestniczenie 
w lekcjach, a nie obecność w sali i niećwiczenie”. 

(akta kontroli str. 104 i 114) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów 
w zakresie mierzenia postępów z przedmiotu wychowanie fizyczne.  

 Ocena cząstkowa 



 

 12

 

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

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.  

Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wychowania 
fizycznego wynosiła w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 odpowiednio: 
w Gimnazjum 84,0%, 89,0% i 86,1%, przy ogólnej frekwencji uczniów Gimnazjum 
w szkole wynoszącej: 90,2%, 88,1%, 88,4%  i  w  Liceum odpowiednio 82,3%, 
86,4% i 84,2% przy ogólnej frekwencji  uczniów w Liceum wynoszącej 90,1%, 
88,2% i 88,1%. 
Przeprowadzone w dniach 19-23 listopada 2012 r., w trakcie kontroli NIK badanie 
udziału uczniów ZSO w zajęciach z wychowania fizycznego (53 grup prowadzonych 
przez 9 nauczycieli) w wybranym tygodniu zajęć wykazało obecność uczniów na 
poziomie 85% w Gimnazjum i 86% w Liceum, przy ogólnej frekwencji w ZSO 
wynoszącej 90,2%. Liczba uczniów niećwiczących w badanym tygodniu na 
zajęciach wychowania fizycznego w porównaniu do liczby uczniów zapisanych 
obecnych na zajęciach ogółem wynosiła odpowiednio w Gimnazjum i w Liceum 
11,4% i 12,4%. Najczęstszymi przyczynami niećwiczenia uczniów były: 
niedyspozycja: 5,1% w Gimnazjum i 6,1%  w Liceum; decyzje Dyrektora ZSO 
o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego: 2,9% w Gimnazjum i 3,4% w Liceum; 
zwolnienia lekarskie: 1,1% w Gimnazjum i 2,1% w Liceum; zwolnienia rodziców: 
1,6% w Gimnazjum i 2,9% w Liceum; brak stroju: 1,4% w Gimnazjum i 1,6% 
w Liceum. 
                                                  (akta kontroli, str.114, 128-138) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 Dyrektor ZSO, na podstawie § 8 
rozporządzenia w sprawie oceniania, zwolnił z czynnego udziału w zajęciach 
wychowania fizycznego odpowiednio: 45, 29 i 36 uczniów Gimnazjum (co stanowiło 
odpowiednio 8,7%, 5,3% i 6,6% ogółu uczniów) oraz odpowiednio: 42, 33, 40 
uczniów Liceum (co stanowiło odpowiednio 7,9%, 6,4% i 8% uczniów Liceum). 
Decyzje były zgodne z wymogami wynikającymi z § 8 rozporządzenia w sprawie 
oceniania.  

Uczniowie zwolnieni przez dyrektora przebywali na zajęciach wychowania 
fizycznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzice ucznia prosili o zwolnienie 
w przypadku pierwszej lub ostatniej lekcji. Gdy przeciwwskazania zdrowotne nie 
pozwalały na przebywanie poza budynkiem szkoły (zajęciach prowadzone np. 
w terenie) uczniowie przebywali w bibliotece szkolnej.  
Dyrektor wyjaśnił, że „zwolnienie z lekcji lub przebywanie w bibliotece nie dotyczy 
sytuacji, gdy omawiane są zasady oceniania, program zajęć na dany rok szkolny, 
zasady bhp, przepisy gier zespołowych i elementy edukacji zdrowotnej (gdy były na 
danej lekcji realizowane, bo realizowane były do tej pory poza salami lekcyjnymi 
w ramach lekcji w salach gimnastycznych, co zostało określone jako niezgodne 
z Zalecanymi warunkami i sposobami realizacji programowej wychowania 
fizycznego z 2008 r.)”. 
                                                                                            (akta kontroli, str.128-138) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym. 

W okresie objętym kontrolą zorganizowano w ZSO mistrzostwa szkoły w halowej 
piłce nożnej, piłce siatkowej w dwójkach i trójkach.  

W pozaszkolnych zawodach sportowych w latach 2009/2010/2011/2012 
uczestniczyło 189, 195 i 199 uczniów (niektórzy uczniowie w kilku konkurencjach), 
co w porównaniu do liczby uczniów stanowiło odpowiednio 18%, 18,3% i 19% ogółu 
uczniów szkoły. 

Największymi sukcesami  uczniów ZSO były osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim: 

- w roku szkolnym 2009/2010 - Gimnazjum: trzy drugie miejsca w województwie 
w lekkoatletyce w biegu na 1000 m, w indywidualnych biegach przełajowych, 
w biegu na 300 m przez płotki; dwa pierwsze miejsca w mistrzostwach Poznania 
w siatkówce chłopców i w sztafetowych biegach przełajowych chłopców, dwa trzecie 
miejsca w mistrzostwach Poznania w szachach drużynowo i indywidualnie chłopcy 
i pierwsze miejsce w lidze szkół gimnazjalnych w halowej piłce nożnej. 

- w roku szkolnym 2009/2010 - Liceum: dwa pierwsze miejsca w biegu na 3000 m 
oraz w siatkówce chłopców, dwa drugie miejsca w lidze szkół ponadgimnazjalnych 
w siatkówce i koszykówce dziewcząt,  trzecie miejsce w sztafetowych biegach 
przełajowych dziewcząt, 

- w roku szkolnym 2010/2011 - Gimnazjum: pierwsze miejsce w szachach dziewcząt 
indywidualnie, dwa drugie miejsca w siatkówce chłopców; 

- w roku szkolnym 2010/2011 - Liceum: pierwsze miejsce w lidze szkół 
ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt, drugie miejsce w mistrzostwach 
Poznania w siatkówce chłopców i trzecie miejsce w mistrzostwach Poznania 
w koszykówce dziewcząt, 

- w roku szkolnym 2011/2012 - Gimnazjum: pierwsze miejsce w lidze szkół 
gimnazjalnych w koszykówce chłopców, pierwsze miejsce w szachach dziewcząt 
indywidualnie, dwa drugie miejsca w mistrzostwach Poznania w siatkówce chłopców 
i w szachach drużynowo, dwa trzecie miejsca w mistrzostwach Poznania 
w szachach chłopców indywidualnie i badmintonie dziewcząt; 

- w roku szkolnym 2011/2012 – Liceum: drugie miejsce w lidze szkół 
ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt, dwa trzecie miejsca w mistrzostwach 
Poznania w koszykówce i siatkówce plażowej dziewcząt, trzecie miejsce w lidze 
szkół ponadgimnazjalnych w halowej piłce nożnej. 

Przy ZSO działa Uczniowski Klub Sportowy, specjalizujący się w siatkówce 
chłopców, którego zawodnikami są również uczniowie Zespołu. ZSO nie 
współpracował w sposób formalny z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. 
 

                                                                                 (akta kontroli, str. 138, 429) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie skuteczności działań zmierzających do 
zapewnienia aktywności udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego. 
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4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących 
do szkoły.  

 
W protokołach kontroli okresowych ZSO dotyczących zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, przeprowadzonych 
zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach15 (dalej rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa w szkołach), w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 
(17 września 2009 r.,11 października 2010 r., 17 września 2011 r. i 18 września 
2012 r.) odnoszono się do stanu technicznego sal gimnastycznych. Protokoły 
kontroli obiektów, były przekazywane do organu prowadzącego.  
W salach gimnastycznych ZSO znajdowały się regulaminy korzystania z sali 
gimnastycznej. Nauczyciele wychowania fizycznego na początku danego roku 
szkolnego zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach 
wychowania fizycznego, co było zgodnie z § 31 ust. 6-7 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa w szkołach, odnotowując tę czynność w dziennikach lekcyjnych. 
   

(akta kontroli, str. 108-111, 119) 
 
Szkoła posiada certyfikaty na użytkowane urządzenia i wyposażenie sportowe dla 
sprzętu zakupionego po 2002 r. Urządzenia i sprzęt sportowy zakupiony przed 
2002 r. nie posiadał atestów i certyfikatów. Według Dyrektora ZSO sprzęt ten jest 
w dobrym stanie technicznym i korzystanie z niego nie stwarza dla uczniów 
zagrożenia zdrowia. Bramki, kosze do gry i inne urządzenia są mocowane na stałe. 
W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń 
fizycznych, gier i zabaw były umieszczone tablice informacyjne określające zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 
 
                                                                                   (akta kontroli, str.108-111, 139) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej.  
 
Pokój nauczycieli wychowania fizycznego był wyposażony w apteczkę zaopatrzoną 
w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjami ich użycia, 
co było zgodne z § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. 
Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego posiadali zaświadczenia 
o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co jest zgodnie z § 21 
wymienionego rozporządzenia.  
W okresie objętym kontrolą, ZSO zapewnił uczniom możliwość korzystania 
z gabinetu profilaktyki oraz opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajdującym 
się w budynku ZSO. Gabinet jest czynny codziennie od godz. 7:45 do 15:15. 
ZSO korzysta z usług NZOZ Specmed s.c. na podstawie umowy nieodpłatnego 

                                                      
15 Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, ze zm.  
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najmu lokalu zawartej 15 października 2001 r. Dyrektor ZSO nie określił zasad 
współpracy z pielęgniarką szkolną. 
                                                                                           (akta kontroli str. 139, 424) 
 
Dyrektor wyjaśnił, że „[…] Z pielęgniarką szkolną prowadzona jest dobra współpraca 
w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej, natomiast z inicjatywy spółki nie są 
prezentowane wyniki badań przesiewowych w zakresie wad postawy i innych 
dolegliwości uczniów, które mogłyby i powinny być podstawą do planowania zajęć 
korekcyjnych. Informacje takie szkoła otrzymuje na prośbę dyrektora.  
Nie ma przepisu prawa, który obligowałby pielęgniarkę szkolną do składania 
dyrektorowi szkoły sprawozdań ze swojej działalności. W rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009/139/1133) w sprawie organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą mowa jest jedynie o tym, 
że pielęgniarka szkolna współpracuje w szczególności m.in. z dyrektorem szkoły 
i radą pedagogiczną.” 
                                                                                                   (akta kontroli str. 423) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego. 

 

W ZSO prowadzono rejestr wypadków zgodnie z §  50 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa w szkołach według wzoru określonego w załączniku nr 2 ww. 
rozporządzenia. Wypadki były odnotowywane w Systemie Informacji Oświatowej 
(dalej SIO), co było zgodne z § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikacyjnych podmioty 
prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między 
bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych16. 

W bazie danych SIO ZSO, w latach szkolnych 2006/2007-2011/2012 odnotowano 
odpowiednio: 74 wypadki, z tego 49 w Gimnazjum (odpowiednio dwa, pięć, 
jedenaście, dziewięć, jedenaście i jedenaście) oraz 25 w Liceum (odpowiednio 
osiem, jeden, siedem, cztery, trzy  i dwa wypadki w Liceum.  

Według Rejestru wypadków uczniów, w ZSO doszło w latach szkolnych 2006/2007-
2011/2012 do 74 wypadków na zajęciach wychowania fizycznego, z tego 10 (2 -
Gimnazjum, 8 - Liceum) wydarzyło się w roku szkolnym 2006/2007, 6 (Gimnazjum-
5, Liceum -1) w roku 2007/2008,18 (Gimnazjum -11, Liceum - 7) w roku 2008/2009, 
13 (Gimnazjum - 9, Liceum - 4) w roku 2009/2010, 14 (Gimnazjum - 11, Liceum - 3) 
w roku 2010/2011, 13 (Gimnazjum -11, Liceum - 2) w roku 2011/2012.  

Z bazy danych SIO oraz rejestru wypadków uczniów wynikało, że przyczyną 
wypadków były m. in. potknięcia i upadki podczas rozgrzewki, podczas gry w piłkę 
nożną, ręczną, podczas wykonywania biegów i skoków.  

Dyrektor ZSO prowadził rejestr wypadków zgodnie ze wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

W związku z wypadkami na lekcjach wychowania fizycznego zastosowano 
procedury określone przepisami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach, tzn. powiadamiano o wypadku rodziców (opiekunów) poszkodowanego, 

                                                      
16 Dz. U. Nr 277, poz. 2746, ze zm.  
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pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy, 
organu prowadzącego szkołę lub placówkę, rady rodziców (§ 41 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa w szkołach).  

Dyrektor ZSO powołał członków zespołu powypadkowego z udziałem pracownika 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy (§ 43 ww. 
rozporządzenia). W ZSO z każdego wypadku zespół sporządzał protokoły 
powypadkowe na wzorze ustalonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.  

Protokoły powypadkowe były podpisane przez członków zespołu oraz dyrektora 
(zgodnie z § 47 ww. rozporządzenia). Z treścią protokołu powypadkowego byli 
zapoznawani rodzice bądź opiekunowie małoletniego co było zgodne z § 45 ust. 1 
ww. rozporządzenia. 

                          (akta kontroli, str.139-171) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność w zakresie tworzenia 
i przestrzegania bezpiecznych warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego. 
 

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

5.1. Stan zatrudnienia w szkole i kwalifikacje nauczycieli 

wychowania fizycznego.  

 

W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30 czerwca 2012 r.), w ZSO zatrudnionych 
było dziewięciu nauczycieli wychowania fizycznego (trzech nauczycieli 
dyplomowanych, pięciu mianowanych i jeden nauczyciel kontraktowy).  

Nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania w gimnazjum oraz w liceum, 
legitymując się ukończeniem studiów wyższych i przygotowaniem pedagogicznym 
zgodnie z § 3 i 4 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 nauczycieli17.  

Spośród dziewięciu zatrudnionych nauczycieli wychowania fizycznego siedmiu 
posiadało kwalifikacje trenera II klasy w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka 
(2 osoby), tenis ziemny, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa. 
Jeden nauczyciel miał uprawnienia instruktora sportu w czterech dyscyplinach: 
gimnastyka, lekka atletyka, piłka nożna i tenis.  

(dowód: akta kontroli str. 111) 

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

  

                                                      
17 Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm. 
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5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego. 

 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 dwóch spośród dziewięciu nauczycieli 
uczestniczyło w trzech szkoleniach. Dwie konferencje szkoleniowe dotyczyły 
metodyki związanej z dyscypliną – piłka siatkowa. Jeden z nauczycieli odbył kurs 
pn. „Lekcja wychowania fizycznego realizująca podstawę programową 
z wykorzystaniem atrakcyjnych form aktywności fizycznej”.  

(akta kontroli, str.112) 

Ośmiu (spośród dziewięciu) nauczycieli wychowania fizycznego nie brało udziału 
w żadnej z form doskonalenia zawodowego dotyczącej wdrażania podstawy 
programowej z 2008 r. (obecnie z 2012 r.), obejmujących m.in.: diagnozowanie 
możliwości i potrzeb uczniów w aspekcie wyboru i konstruowania programu 
nauczania; stosowanie aktywizujących metod nauczania; konstruowanie, 
modyfikacja i ewaluacja programu nauczania, w tym prowadzenia edukacji 
prozdrowotnej; ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów z wychowania fizycznego; 
organizacja i realizacja form zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów.  

Obowiązek doskonalenia zawodowego wynika z art. 12 ust.  3 i art. 42 ust. 2 pkt 3 
ustawy Karta Nauczyciela. 

(akta kontroli, str. 60,111a i 112) 
  

Dyrektor ZSO wyjaśnił, że „na zebraniach sierpniowych rady pedagogicznej 
poprzedzających dany rok szkolny informował o formach kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli, w tym wychowania fizycznego. Nauczyciele byli zachęcani do 
uczestnictwa w szkoleniach, przy czym decyzje o udziale w szkoleniu podejmują 
indywidualnie.” 

`             (akta kontroli, str. 114) 

 

5.3. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora szkoły 

w zakresie wychowania fizycznego. 

 
Priorytetem nadzoru pedagogicznego w latach 2009/10-2012/13 było m.in:  
- monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego, 
- zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie 
zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów 
dla dziewcząt i chłopców w grupach oraz podziału na grupy. 
W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zaplanowano 27 obserwacji na lekcjach 
wychowania fizycznego, a zrealizowano 19 obserwacji. W jednym przypadku 
(hospitacja 27 września 2011 r.), obserwująca zajęcia wskazała na brak 
podsumowania lekcji oraz tylko częściową prezentację ćwiczeń przez nauczyciela.  
W ramach nadzoru pedagogicznego, wicedyrektor ZSO obserwowała zajęcia 
z wychowania fizycznego. W wyjaśnieniu podała, że „Wszyscy nauczyciele byli 
przygotowani. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i często nowatorski. 
Nauczyciele zachęcali wszystkich uczniów do aktywności i pełnego udziału w lekcji. 
W grupach panowała dyscyplina. Przed obserwacją nauczyciele odbyli ze Mną 
rozmowę, przedstawiali konspekt lekcji, po lekcji odbyła się rozmowa w trakcie 
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której omówiono zajęcia. Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, 
wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji 
w większości wypadła bez zarzutu, w niewielu przypadkach pojawiły się drobne 
nieścisłości. Po zapoznaniu nauczycieli z wnioskami i zaleceniami (dotyczącymi 
naprawy błędów), analizowali uwagi, proponowali własne rozwiązania, stosowali się 
do zaleceń i wdrażali je.” 
W kontrolowanych latach w ZSO nie zaplanowano ewaluacji problemowej 
dotyczącej wychowania fizycznego. 

(akta kontroli, str. 252-268, 317-381) 

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

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością ZSO w zakresie 
wychowania fizycznego. 

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeprowadziło 11 stycznia 2012 r. kontrolę 
z zakresu zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych 
w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby 
uczniów w grupach w szkołach gimnazjalnych oraz podziały na grupy dla dziewcząt 
i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych (kontrolą objęto rok szkolny 2011/2012). 
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W okresie objętym kontrolą NIK 
nie zostały przeprowadzone kontrole przez: Państwową Inspekcję Pracy, Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej.  

                                                                                         (akta kontroli, str.  415-419) 

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

  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w skontrolowanym zakresie. 

IV Wnioski 

 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18, wnosi o: 
 
1. Przestrzeganie zasad dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania. 
 
2. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania osiągnięć uczniów w zakresie wychowania fizycznego. 
 
3. Zapewnienie udziału nauczycieli wychowania fizycznego w przedmiotowych 
formach doskonalenia zawodowego. 

                                                      
18 Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

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 Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu. 
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. 
 
Poznań, dnia 17 stycznia 2013 r. 
 
 
 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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