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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 

Kontrolerzy 1. Grażyna Lewandowska-Kurpińska, główny specjalista kontroli państwowej,     
upoważnienie do kontroli nr 83453 z 31 października 2012 r. 

2.    Wojciech Cegielski, doradca techniczny, legitymacja służbowa nr 12309 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie,  
77-400 Złotów, ul. Stanisława Moniuszki 18  

Kierownik 
jednostki 
kontrolowanej 

Danuta Łoboda, dyrektor  
 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie (dalej: „Zespół 
Szkół”) w zakresie organizacji i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

Zespół Szkół przestrzegał, w okresie objętym kontrolą, zasad organizacji zajęć 
z zakresu wychowania fizycznego, realizacji programów nauczania, a także zapewnił 
bezpieczne warunki realizacji zajęć z wychowania fizycznego.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 
• niezgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania z wychowania fizycznego 

z obowiązującymi przepisami, 
• nieprzestrzeganiu procedur dotyczących prowadzenia dokumentacji 

powypadkowej. 

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 ramach Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha  funkcjonuje Katolicka Szkoła 
Podstawowa im. Św. Wojciecha (dalej: Szkoła Podstawowa) oraz Gimnazjum im. Św. 
Wojciecha (Gimnazjum).  

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zarówno Szkoła Podstawowa jak 
i Gimnazjum prowadziły po jednym oddziale w każdej klasie. Łącznie, w kolejnych 

                                                           

 
1 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych, stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 

mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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badanych latach Szkoła Podstawowa liczyła odpowiednio 76, 80 i 78 uczniów 
(w sześciu klasach liczących od 6 do 19 uczniów każda), natomiast Gimnazjum – 
odpowiednio 23, 33 i 50 uczniów (w trzech klasach liczących od 5 do 21 uczniów). 
W każdym badanym roku szkolnym zajęcia wychowania fizycznego prowadzone były 
w 9 grupach, których liczebność nie przekraczała 26 uczniów, tj. zgodnie z przepisem 
§ 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 
2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych2 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania). 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowano w systemie klasowo-lekcyjnym na II i III 
etapie edukacji w wymiarze 4 godzin tygodniowo.   

(dowód: akta kontroli str. 6-20, 83, 87-89, 105) 

W badaniu ankietowym3, przeprowadzonym w trakcie kontroli NIK, na pytanie: „jak 
ważnym przedmiotem jest dla Ciebie wychowanie fizyczne” – 8 uczniów (32% ogółu 
badanych) przyznało temu przedmiotowi 5 lub 6 punktów w sześciostopniowej skali. 
Siedmiu uczniów (28%) przyznało 1 lub 2 punkty. Dla dziewięciu uczniów (36%) 
przedmiot ten był „średnio ważny”. 

(dowód: akta kontroli str. 342-345) 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

W okresie objętym kontrolą NIK w Zespole Szkół nie realizowano zajęć wychowania 
fizycznego „w formach do wyboru” przez uczniów.  

Zespół Szkół 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 
sprawie4), stosownie do których zajęcia wychowania fizycznego mogą być 
organizowane przez szkołę, jako zajęcia do wyboru przez uczniów: sportowe, 
sprawnościowo-zdrowotne, taneczne lub w formie aktywnej turystyki. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że nie zdecydowano się na wprowadzenie zajęć 
fakultatywnych z uwagi na mało liczne oddziały klasowe, uwarunkowania lokalne 
i możliwości kadrowe jakimi dysponuje Zespół Szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 163) 

W badaniu ankietowym przeprowadzonym w trakcie kontroli NIK, 19 uczniów (76% 
ogółu badanych) podało, że chętnie ćwiczy na obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 342-345) 

W działalności Zespołu Szkół, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                           

 
2 Dz. U. Nr 15, poz.142, ze zm.; uchylone z dniem 01.09.2012 r. 
3 W badaniu uczestniczyło 25 uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum. 
4  Odpowiednio: Dz. U. Nr 175, poz. 1042 i Dz. U. Nr 136, poz. 1116. 
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1.3. Oferta nadobowiązkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych oraz zajęć dla uczniów z wadami postawy 
i zagrożonych nadwaga lub otyłością. 

W latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 prowadzono zajęcia pozalekcyjne 
w ramach Szkolnego Kółka Sportowego w wymiarze 1 godz. tygodniowo. 
W zajęciach tych uczestniczyło odpowiednio 14 i 16 uczniów Szkoły Podstawowej, tj. 
17,5% i 20,5% ogółu uczniów. Przebieg zajęć dokumentowany był w dzienniku zajęć 
pozalekcyjnych zgodnie z przepisem § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji5 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji).  

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej, u których stwierdzono dysfunkcje ruchowe 
wynosiła: w roku szkolnym 2009/2010 – 27, w tym wady postawy 20, nadwaga 9; 
w roku szkolnym 2010/2011 – 37, w tym wady postawy 25, nadwaga 11; w roku 
szkolnym 2011/2012 – ogółem 36, w tym wady postawy 22 i nadwaga 11. 

Zespół Szkół w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 prowadził zajęcia 
z gimnastyki korekcyjnej odpowiednio dla 15, 12 i 15 uczniów Szkoły Podstawowej. 
Grupa ta stanowiła w kolejnych latach odpowiednio: 56%, 32% i 42% ogółu uczniów, 
u których pielęgniarka szkolna stwierdziła wady postawy i nadwagę.  

Zajęcia, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, prowadził nauczyciel 
wychowania fizycznego posiadający kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej. Przebieg zajęć dokumentowany był w dzienniku zajęć 
pozalekcyjnych. 

W latach objętych kontrolą, w zajęciach pozalekcyjnych na pływalni (jedna godzina 
tygodniowo) uczestniczyło odpowiednio 40, 30 i 34 uczniów Szkoły Podstawowej.  

(dowód: akta kontroli str. 150-152) 
  

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

1.4. Dopuszczenie do użytku szkolnych programów nauczania 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego. 

W Zespole Szkół na pierwszym oraz trzecim etapie edukacyjnym od roku szkolnego 
2009/2010 wprowadzono dwa programy nauczania wychowania fizycznego według 
podstawy programowej z 2008 r.: 

• W klasie I Szkoły Podstawowej – H. Pięta, D. Orzechowska, M. Stepień Uczę się 
z Ekoludkiem – Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III szkoły 
podstawowej, Wydawnictwo Edukacyjne Żak, 2009 r.; 

• W Szkole Podstawowej (II etap) w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 
zajęcia z wychowania fizycznego były realizowane na podstawie programu 
Zabawa i sport dla II etapu edukacyjnego klasy IV-VI, autorstwa U. Kierczak i T. 
Glos, (nr dopuszczenia MEN-DKW–4014-88/01); od roku szkolnego 2012/2013, 

                                                           

 
5 Dz. U. Nr 23, poz. 225. 
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realizowano program nauczania wychowania fizycznego – U. Kierczak, 
Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie-Sport-Rekreacja. Szkoła podstawowa, 
klasy IV-VI, Oficyna Wydawnicza „Impuls 2012 r.”.  

• U. Kierczak, J. Janota, Koncepcja edukacji fizycznej Zdrowie-Sport-Rekreacja. 
Gimnazjum klasy I-III, Oficyna Wydawnicza „Impuls 2009 r.”. 

Zespół Szkół zapewnił warunki umożliwiające realizację dopuszczonych programów 
nauczania , m.in. korzystając z pływalni na podstawie umowy z Urzędem Miejskim 
w Złotowie oraz z hali sportowej na podstawie umowy ze Złotowskim Centrum 
Aktywności Społecznej. Posiadał też zastępczą salą gimnastyczną oraz dysponował 
urządzeniami i wyposażeniem sportowym wymaganym do realizacji dopuszczonych 
do użytku szkolnego programów nauczania. 

(dowód: akta kontroli, str. 84-86, 337) 

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

Program nauczania „Uczę się z Ekoludkiem” uwzględniał 20 z 23 (87%) wymagań 
podstawy programowej z 2008 r., określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie podstawy programowej z 2008 r., w tym pięć częściowo. Ponadto, 
dopuszczony w Gimnazjum program Zdrowie-Sport-Rekreacja autorstwa U. Kierczak 
i J. Janoty nie zawierał dwóch wymagań ww. podstawy programowej (2.3. i 2.6.), 
a jedno zostało ujęte częściowo (1.4.). Powyższe wymagania zostały odnotowane w 
odrębnej części ww. programu nauczania, określonej w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. d 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie 
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników6 (jako 
„opis założonych osiągnięć uczniów”), co nie wypełnia dyspozycji wynikającej ze 
wskazania § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia.  

Zgodnie z art. 22a ust. 2b ustawy o systemie oświaty7, dyrektor szkoły jest 
odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 302-333) 

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

We wszystkich klasach Zespołu Szkół udokumentowano w dziennikach lekcyjnych 
realizację zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w systemie klasowo-
lekcyjnym. 

W badaniu ankietowym uczniowie Szkoły Podstawowej podali, że w trakcie zajęć 
wychowania fizycznego najczęściej pływali lub uprawiali dyscypliny zespołowe (m.in. 
piłkę nożną, siatkową, koszykową, ręczną – po 100% ogółu badanych uczniów), 
wykonywali ćwiczenia gimnastyczne (60%) i grali w tenisa stołowego (30%). 
Z kolei uczniowie Gimnazjum najczęściej uprawiali dyscypliny zespołowe (80% ogółu 

                                                           

 
6 Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730; obowiązującego do 18.07.2012 r.  Od 1 września obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752), 
w którym omawianie kwestie określone zostały w tożsamy sposób. 
7 Dz. U. z 1991 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zm.  
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badanych uczniów), ćwiczenia gimnastyczne (47%), tenis stołowy (20%), 
lekkoatletykę (13%).  

(dowód: akta kontroli, str. 342-345) 

Liczba zajęć wychowania fizycznego przeprowadzonych w kontrolowanym okresie 
w badanym oddziale Szkoły Podstawowej wyniosła 299 godzin lekcyjnych, natomiast 
w oddziale Gimnazjum 391 godzin, co było zgodne z normą odpowiednio co najmniej 
290 i 385 godzin określoną dla ww. etapów edukacji w załączniku nr 6a do 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. Na II etapie 
edukacyjnym zrealizowano 381 godzin zajęć wychowania fizycznego (4 godziny 
tygodniowo).            (dowód: akta kontroli str. 93, 95, 329) 

 
W pierwszym etapie edukacyjnym, w trzyletnim cyklu kształcenia, zajęcia 
z wychowania fizycznego wyodrębnione zostały w tygodniowym planie zajęć. Do ich 
przeprowadzenia wskazana została sala gimnastyczna lub basen. Na podstawie 
wpisów do dzienników lekcyjnych stwierdzono, że 33,8% zajęć odbyło się na basenie. 
Treści nauczania wymienione w podstawie programowej zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli, str. 87-89, 323-329) 

Program nauczania wychowania fizycznego, treści nauczania wymienione 
w podstawie programowej zostały zrealizowane w trzyletnim cyklu. Blok „Edukacja 
zdrowotna” zrealizowany został w ciągu trzech lat w wymiarze 26 godzin lekcyjnych. 
Zajęcia z tego zakresu prowadzone były przy wsparciu nauczyciela biologii, 
wychowawcy klasy oraz edukatora z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Złotowie. 

(dowód: akta kontroli, str. 330-334) 

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność, dotyczącą 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 
oraz stosowanie przyjętych zasad oceniania  

Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania (WSO) Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
zawarte zostały w statutach tych szkół8. Kryteria wymagane do uzyskania 
poszczególnych ocen określone zostały w „Przedmiotowym systemie oceniania 
z wychowania fizycznego” (PSO)9, opracowanym oddzielnie dla Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum.  

                                                           

 
8 Statut Szkoły Podstawowej przyjęty 10 marca 1994 r. wielokrotnie nowelizowany, ostatnie zmiana w 2011 r.;  statut Gimnazjum 

przyjęty 15 marca 1999 r., wielokrotnie nowelizowany, ostatnia zmiana w 2011 r. 
9 Przyjęty 1 września 2009 r. 
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W WSO wskazano, że przy ustalaniu ocen należy uwzględniać wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 
wychowania fizycznego.   

(dowód: akta kontroli, str. 253-292) 

W PSO Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zawarte zostały ogólne kryteria na 
poszczególne oceny szkolne. W Gimnazjum, uczeń mógł uzyskać ocenę celujący 
jeśli spełniał wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: aktywnie 
uczestniczył w życiu sportowym na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa, był 
zawsze przygotowany do zajęć (strój), był aktywnym organizatorem zajęć 
rekreacyjno-sportowych, posiadał nienaganną kulturę osobistą i przestrzegał zasad 
fair play (pozytywny stosunek do przedmiotu, nauczyciela, uczniów), umiał 
wykorzystać znajomość przepisów w praktyce (np. sędziowanie), posiadał dużą 
wiedzę z zakresu kultury fizycznej, umiał dokonać samooceny. Z kolei, ocenę 
dostateczny, uczeń Gimnazjum mógł uzyskać jeżeli: posiadł umiejętności na 
poziomie oceny dopuszczającej oraz brał udział w zajęciach, jednak z małym 
zaangażowaniem, niesystematycznie przygotowywał się do zajęć (brak stroju), 
posiadał niewielkie umiejętności samooceny, znał podstawowe przepisy niektórych 
dyscyplin sportowych.  

W klasach drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego stosowano ocenianie bieżące, 
mające swoje odzwierciedlenie w dziennikach lekcyjnych w części „Oceny osiągnięć 
edukacyjnych” – (od czterech do sześciu aktywności w każdym semestrze). Wśród 
zakresu oceniania zawsze wyszczególniano: „przygotowanie do ćwiczeń” 
i „aktywność”, a do roku szkolnego 2010/2011 również „znajomość ćwiczeń”. 
Pozostałe oceniane aktywności to np.: w Szkole Podstawowej – test sprawności, 
kozłowanie piłki, tor przeszkód, gimnastyka, piłka nożna, piłka koszykowa, 
wiadomości, przewroty, piłka ręczna, piłka siatkowa; w Gimnazjum – test sprawności, 
piłka koszykowa, przewrót bokiem, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna. 

(dowód: akta kontroli, str. 253-292) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie stwierdzono m.in. 
następujące nieprawidłowości:  

1) brak określenia w statucie sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela 
oceny, był niezgodny z § 5  ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych (rozporządzenie w sprawie oceniania)10; 

2) brak sformułowania wymagań edukacyjnych dla II i III etapu edukacyjnego, 
uwzględniających odpowiednie wymagania programu nauczania wychowania 
fizycznego był niezgodny z § 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie 
oceniania. W PSO nie wskazano 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 na poziomie gimnazjum, w szczególności wymagań bloków 
tematycznych podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r.). Zgodnie 
z istotą oceniania osiągnięć ucznia, zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 3 

                                                           

 
10 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, ocenianie polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę; 

3) nie określono sposobu ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej 
z wychowania fizycznego, co wynika z § 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ww. rozporządzenia 
w sprawie oceniania, w tym uwzględniania wysiłku, o którym mowa w § 7 
rozporządzenia w sprawie oceniania, wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu; 

4) nie sformułowano zasad indywidualizowania pracy z uczniem, odpowiednio do 
jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (§ 6 ust. 
1 ww. rozporządzenia w sprawie oceniania).  

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada dyrektor, który zgodnie z art. 39 ust. 1 
pkt 2 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 33 ust. 2 pkt 3 tejże ustawy 
sprawuje nadzór pedagogiczny, m.in. w zakresie przestrzegania zasad oceniania. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że „Przedmiotowy System Oceniania 
z wychowania fizycznego uaktualniony zostanie o brakujące bloki z podstawy 
programowej (…)” 

(dowód: akta kontroli, str. 253-254, 289-292, 341)  

W badaniu ankietowym 23 uczniów (92%) uznało, że ocenianie na lekcjach 
wychowania fizycznego jest sprawiedliwe, natomiast dwóch uczniów (8%) było 
przeciwnego zdania. Na pytanie: co uwzględnia się głównie w ocenianiu „Twoich 
osiągnięć z WF” – uczniowie wskazali na pierwszym miejscu „wysiłek włożony 
w wykonanie ćwiczeń” (80% - 20 uczniów); następnie „systematyczny udział 
w zajęciach” (44% - 11); „sprawność fizyczna” (40% - 10 uczniów); oraz „wiadomości 
i umiejętności” (bez określenia jakie – 4% - jeden uczeń). 

 (dowód: akta kontroli, str. 342-345) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Zespołu Szkół w zbadanym obszarze.  

 

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

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 na II etapie edukacji11 frekwencja na 
lekcjach wychowania fizycznego była wyższa od ogólnej rocznej frekwencji danej 
klasy i wynosiła od 94,4% w roku 2009/2010 (średnia szkolna 91,5%) do 91,9% 
w roku 2011/2012 (szkoła 92,7%).  

W Gimnazjum w objętych kontrolą latach szkolnych, frekwencja na lekcjach 
wychowania fizycznego wyniosła odpowiednio: 86,9%, 92,3% i 87,2%, wobec 
frekwencji ogółem na tym etapie wynoszącej: 91,4%, 92,2%. i 88,6%.  

(dowód: akta kontroli, str. 91-101) 

                                                           

 
11 Rok szkolny 2009/2010 kl. V SP i kl. 1 Gim.; rok 2010/2011 kl. VI SP i kl. 3 Gim.; rok 2011/12 kl. VI SP i kl. 2 Gim. 
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Analiza uczestnictwa uczniów12 w zajęciach wychowania fizycznego w wybranym 
tygodniu zajęć wykazała, że:  

• w przypadku Szkoły Podstawowej – obecnych było 94,4% uczniów, w zajęciach 
uczestniczyło 93% zapisanych uczniów, udział liczby uczniów obecnych 
niećwiczących wśród obecnych na zajęciach wyniósł 1,5% (powód niećwiczenia 
to zwolnienie na wniosek rodziców),  

• w przypadku Gimnazjum – liczba obecnych na zajęciach wychowania fizycznego 
stanowiła 88,1% zapisanych uczniów, uczniowie obecni a niećwiczący stanowili 
10,6% wszystkich obecnych; przyczyny niećwiczenia to: niedyspozycja (4% 
obecnych na lekcji), zwolnienie od rodziców (po 3%) oraz brak stroju 
i zwolnienie decyzją dyrektora szkoły (po 2% obecnych). 

(dowód: akta kontroli, str. 102-103) 

W badaniu ankietowym, uczniowie podali, że zdarza im się unikanie lekcji 
wychowania fizycznego ponieważ były: nieciekawe (siedem wskazań – 28% ogółu 
badanych uczniów) lub ćwiczenia były zbyt trudne (jeden uczeń – 4%). Natomiast 
sześciu uczniów (24% ogółu), w tym połowa szóstoklasistów, zadeklarowała, że nie 
unika wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 342-345) 

W działalności Zespołu Szkół w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

Liczba uczniów zwolnionych przez Dyrektora z czynnego udziału w zajęciach 
wychowania fizycznego (na wniosek rodziców i zaświadczeń lekarskich), w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012, wynosiła odpowiednio: Szkoła Podstawowa – po 
dwie osoby w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 oraz po jednym uczniu 
Gimnazjum w całym okresie objętym kontrolą NIK. Liczba zwolnionych uczniów 
stanowiła odpowiednio  1,0%, 2,7% i 2,3% ogółu uczniów Zespołu Szkół w danym 
roku. Decyzje Dyrektora zgodne były z wymogami przepisu § 8 rozporządzenia 
w sprawie oceniania. 

(dowód: akta kontroli, str. 90, 105, 115-124, 338) 

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

3.3. Udział uczniów Zespołu Szkół we współzawodnictwie 
sportowym. 

W roku 2011, z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny”, a w roku 2012 z okazji „Dnia Sportu 
Szkolnego”, zorganizowane zostały szkolne rozgrywki sportowe. W zawodach wzięli 
udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. Gimnazjaliści rozgrywali turniej piłki 
siatkowej, a uczniowie Szkoły Podstawowej przechodzili przewidziane dla nich 
konkurencje uzyskując za nie punkty. Uczeń z najwyższą ilością punktów uzyskał 
miano Sportowca szkoły. 

Uczniowie Zespołu Szkół odnosili sukcesy sportowe, m.in.: zajęli pierwsze trzy 
miejsca w pięciu różnych powiatowych zawodach pływackich; dwoje biegaczy stało 

                                                           

 
12 klasy IV-VI Szkoły Podstawowej i klasy I-III Gimnazjum w dniach 26-30 listopada 2012 r. 
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na podium w czterech powiatowych zawodach lekkoatletycznych; gimnazjaliści zajęli 
III miejsce w gminnych eliminacjach Turnieju Orlika; podobny sukces gimnazjaliści 
odnieśli w powiatowych mistrzostwach unihokeja oraz sześciu powiatowych 
i regionalnych turniejach szachowych.  

Zespół Szkół nie współpracował z klubami i stowarzyszeniami sportowymi.  

(dowód: akta kontroli, 162-164) 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie skuteczność działań Zespołu Szkół 
zmierzających do zapewnienia aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania 
fizycznego . 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć wychowania fizycznego. 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły. 

W okresie objętym kontrolą NIK, dyrektor dokonywał corocznie kontroli bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, a osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane przeprowadzały od roku szkolnego 2010/2011, 
również corocznie, kontrole techniczne budynku szkoły. Kontrole te nie wnosiły 
zastrzeżeń do stanu technicznego i bezpieczeństwa sali gimnastycznej 
i zewnętrznych obiektów sportowych szkoły. Protokoły z przeprowadzonych kontroli 
obiektów szkoły były przekazywane do organu prowadzącego.  

W sali gimnastycznej Zespołu Szkół znajdował się Regulamin korzystania z sali 
gimnastycznej. Nauczyciele wychowania fizycznego na początku danego roku 
szkolnego zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego, zgodnie z przepisem § 31 ust. 6-7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach13 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie bhp w szkołach).  

(dowód: akta kontroli, str. 84, 164-189) 

W badaniu ankietowym, 22 uczniów (88%) stwierdziło, że zapoznano ich z zasadami 
(regulaminem) bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, a trzech (12%) temu 
zaprzeczyło. Spośród uczniów, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej – 20 (91%) 
potwierdziło stosowanie ww. zasad na zajęciach, natomiast dwoje (9%) podało, że ich 
nie stosowało. Na pytanie „czy nauczyciele WF w mojej szkole troszczą się o nasze 
bezpieczeństwo podczas zajęć” wszyscy ankietowani uczniowie odpowiedzieli 
twierdząco.  

(dowód: akta kontroli, str. 342-345) 

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

Szkoła nie posiadała pisemnych certyfikatów bezpieczeństwa na urządzenia 
i wyposażenie sportowe wykorzystywane w ramach zajęć wychowania fizycznego. 
Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że szkoła powstała w 1994 r. i wówczas wyposażana 
była sala gimnastyczna. Obecnie szkoła sprawdza przy zakupie sprzętu czy jest on 
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atestowany. Zespół Szkół nie dysponuje również potwierdzeniem, że w atesty takie 
zaopatrzone jest wyposażenie udostępnianej sali sportowej – umowa zawarta ze 
Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej, nie zawierała zapisów określających 
użyczany sprzęt i urządzenia sportowe oraz  wymieniających certyfikaty i atesty, jakie 
on posiada. Taki stan uniemożliwia dyrektorowi szkoły rzetelne wypełnianie 
obowiązku nałożonego przepisem art. 39 ust. 1 pkt. 5a ustawy o systemie oświaty, 
który to czyni dyrektora odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym zajęć organizowanych poza 
terenem szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 107-108, 164) 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

Zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach, w pomieszczeniu 
przylegającym do sali gimnastycznej znajduje się apteczka wyposażona w środki 
służące do udzielania pierwszej pomocy, a także instrukcja o zasadach udzielania tej 
pomocy. Nauczyciele nauczania zintegrowanego i nauczyciel wychowania fizycznego 
posiadają zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
zgodnie z przepisem § 21 tegoż rozporządzenia. 

W okresie objętym kontrolą, usługi medyczne świadczone były przez pielęgniarkę 
środowiskową, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawartego 
z Grupową Praktyką Pielęgniarek i Higienistek Szkolnych w Złotowie. Pielęgniarka 
przeprowadzała badania przesiewowe wśród uczniów szkoły i przekazywała ustnie 
nauczycielowi wychowania fizycznego zalecenia dotyczące poszczególnych uczniów 
w związku ze stwierdzonymi u nich dysfunkcjami. Dyrektor szkoły nie określił 
pisemnych zasad współpracy z pielęgniarką szkolną. 

(dowód: akta kontroli, str. 84, 209, 228, 241, 251, 149) 

W działalności Zespołu Szkół w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego. 

W latach szkolnych 2006/2007-2011/2012, w Zespole Szkół doszło do jednego 
wypadku w trakcie zajęć wychowania fizycznego – złamanie ręki 9 maja 2012 r. 
Ze zdarzenia sporządzono Protokół nr 1/2011/2012. Wypadek został odnotowany 
w Systemie Informacji Oświatowej i w rejestrze zdarzeń, prowadzonym przez Zespół 
Szkół.    

(dowód: akta kontroli, str. 75, 154-157) 

W działalności Zespołu Szkół w badanym zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1) „Protokół nr 1/2011/2012 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia” nie 
zawierał takich danych jak podpisy rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego 
ucznia potwierdzające: pouczenie ich o możliwości, sposobie i terminie złożenia 
zastrzeżeń; zaznajomienie się przez nich z protokołem i innymi materiałami 
postępowania powypadkowego; oraz otrzymanie przez nich protokołu – co jest 
niezgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach, 
określającym wzór protokołu powypadkowego. 

2) Rejestr, w którym odnotowany został wypadek, nie zawierał takich danych jak: 
środki zapobiegawcze, wydane zarządzenia; uwagi; oraz podpisu dyrektora szkoły – co 
jest niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach, 
określającego wzór rejestru.  
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Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że wychowawca przekazał rodzicowi wszelkie 
uwagi i wiadomości dotyczące postępowania powypadkowego, a sam wypadek został 
odnotowany w „rejestrze zdarzeń”.  

       (dowód: akta kontroli, str. 154-158) 

Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi pani Bożena 
Ksycka (dyrektor Zespołu Szkół w dniu wypadku).  

      (dowód: akta kontroli, str. 5) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność, dotyczącą zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji zajęć 
wychowania fizycznego. 

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

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

W okresie objętym kontrolą, klasy I-III pierwszego etapu edukacyjnego prowadziło 
trzech nauczycieli dyplomowanych nauczania zintegrowanego. Zajęcia wychowania 
fizycznego w klasach drugiego i trzeciego etapu nauczania prowadził jeden 
nauczyciel (kontraktowy, a od 3 lipca 2012 r. – mianowany). Wszyscy oni posiadali 
wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, prowadząc zajęcia zgodnie 
z poziomem wykształcenia wymaganym dla etapów edukacji w Zespole Szkół. 
Nauczyciel wychowania fizycznego posiada uprawnienia instruktora piłki nożnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 204, 205-252) 

W działalności Zespołu Szkół w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego (w zakresie 
wychowania fizycznego) w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012. 

W latach szkolnych 2009/10-2011/12 wszyscy czterej ww. nauczyciele ukończyli 
szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (8 godzin). Nauczyciel 
wychowania fizycznego ukończył w 2011 r. roczny kurs instruktora piłki nożnej. 

Jeden z trzech nauczycieli nauczania początkowego ukończył następujące szkolenia: 
„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”; „Nie pal przy mnie proszę” (2 godz.); 
„Efektywna współpraca z rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka” (2,5 godz.). 
Ponadto, nauczyciel ten odbył w 2012 r. m.in.  następujące szkolenia: „Reforma 2012 
– zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły” (3 godz.), „Zachęcamy do myślenia – 
przykłady zabaw i aktywności” (3 godz.).  

(dowód: akta kontroli, str. 205-252) 
NIK zwraca uwagę, że żaden z nauczycieli wychowania fizycznego i dwóch 
nauczycieli kształcenia zintegrowanego (w zakresie właściwym dla tego etapu 
edukacji) nie byli objęci doskonaleniem zawodowym niezbędnym do wdrożenia 
podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne, jak na przykład: 
diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów; stosowanie aktywizujących metod pracy 
na zajęciach wychowania fizycznego; konstruowanie, modyfikacja i ewaluacja 
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programu nauczania, w tym w zakresie edukacji zdrowotnej; ocenianie osiągnięć 
szkolnych uczniów z wychowania fizycznego; organizacja i realizacja form zajęć 
wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów. 

W działalności Zespołu Szkół w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 

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

W objętych kontrolą latach szkolnych określona w „Planie nadzoru pedagogicznego” 
tematyka obserwacji dotyczyła: planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej 
(z uwzględnieniem obowiązującej podstawy programowej); realizacji działań 
uwzględniających dostosowanie wymagań do możliwości uczniów; realizacji działań 
wychowawczych i profilaktycznych, realizację obowiązującej podstawy programowej. 

W każdym z objętych kontrolą lat szkolnych „Plan nadzoru pedagogicznego…” 
przewidywał m.in. obserwacje kontrolno-oceniające lekcji wychowania fizycznego 
w jednej z klas drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego. Wszystkie planowane 
obserwacje (łącznie 6) zostały przeprowadzone i udokumentowane w sposób 
określony w „Planie nadzoru pedagogicznego ”. Po żadnej z nich nie sformułowano 
zaleceń.  

Planowane i wykonane dwie obserwacje w klasach pierwszego etapu edukacyjnego 
nie dotyczyły bloku „wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna”. 

(dowód: akta kontroli, str. 125-148) 

W działalności Zespołu Szkół w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego 

Kurator oświaty nie przeprowadzał w badanym okresie wizytacji Zespołu Szkół 
w ramach nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkoły dotyczącym 
wychowania fizycznego, w tym wdrażania podstawy programowej z 2008 r. Kontrola 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie (4 października 2012 r.) nie 
ujawniła nieprawidłowości związanych z użytkowaną salą gimnastyczną. Kontrole 
przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy nie dotyczyły dziedziny 
wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 190-201) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie aktywność nauczycieli wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego w zakresie doskonalenia zawodowego oraz 
nadzór pedagogiczny w dziedzinie wychowania fizycznego. 

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 Kontroli14, wnosi o: 

1. Doprowadzenie do zgodności przedmiotowego systemu oceniania 
z wychowania fizycznego do obowiązujących przepisów. 

2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji powypadkowej. 

                                                           

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 29 stycznia 2013 r.  
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