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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 Irena Wróblewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83460 z 6 listopada 2012 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: Zespół Szkół), 
Al. Juliusza Słowackiego 33 A, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

s. Dorota Grzywacz, Dyrektor Zespołu Szkół (dalej: s. Dyrektor). 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Zespołu Szkół w zakresie organizacji i realizacji kształcenia 
z wychowania fizycznego, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012. 

Ocenę pozytywną uzasadnia w szczególności aktywny udział uczniów 
w nadobowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego i zawodach sportowych, 
a także stworzenie przez Zespół Szkół bezpiecznych warunków realizacji zajęć.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

- dopuszczeniu do użytku w Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
programu nauczania wychowania fizycznego nieuwzględniającego w pełni podstawy 
programowej wychowania fizycznego, określonej w załączniku 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 (dalej: rozporządzenie w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r.)2, 

- realizacji przez nauczycieli wychowania fizycznego zajęć z tego przedmiotu 
na podstawie planów nauczania, zamiast dopuszczonego do użytku szkolnego 
programu nauczania z przedmiotu,  

- nierealizowaniu zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej z uczniami zwolnionymi 
decyzją s. Dyrektor z zajęć wychowania fizycznego, 

- niepełnej zgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania w zakresie 
wychowania fizycznego z obowiązującymi przepisami,  

- brakach w dokumentacji wypadków, które wydarzyły się podczas zajęć 
wychowania fizycznego, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych, stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 września 2012 r. w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia 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. 
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- niezgodnym z postanowieniami Statutu ujęciu we wzorach podań o zwolnienie 
uczniów z zajęć wychowania fizycznego zapisów, według których zwolniony uczeń 
nie może przebywać na terenie szkoły,  

- nieskutecznym nadzorze pedagogicznym sprawowanym nad wdrażaniem 
podstawy programowej z 2008 r. 

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 Zespołu Szkół funkcjonowały: 
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. s. Anzelmy Marii Matuszczak 

(dalej: Szkoła Podstawowa), Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. św. Jana 
Bosko (dalej: Gimnazjum) oraz Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek (dalej: 
Liceum).  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zajęcia wychowania fizycznego odbywały 
się w Zespole Szkół w 92 oddziałach, dla ogółem 2.337 uczniów, z tego: w Szkole 
Podstawowej w 54 oddziałach (1.436 uczniów), w Gimnazjum w 29 oddziałach (756 
uczniów) i w Liceum w 9 oddziałach (145 uczniów). W każdym roku szkolnym 
zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone były w systemie klasowo-lekcyjnym, 
w wymiarze godzin właściwym dla danego etapu edukacji (za wyjątkiem zajęć 
do wyboru w Gimnazjum opisanych w pkt 1.2. niniejszego wystąpienia), z podziałem 
na grupy dziewcząt i chłopców. Liczebność grup zajęciowych na lekcjach 
przedmiotu nie przekraczała 26 osób, co było zgodne z § 6 ust. 5 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych3 (rozporządzenie w sprawie ramowych 
planów nauczania). W roku szkolnym 2009/2010 utworzono w Szkole Podstawowej 
(na II etapie) 54 grupy ćwiczeniowe, w Gimnazjum 46 grup, w Liceum 5 grup, 
natomiast w roku szkolnym 2010/2011 odpowiednio 54, 52 i 6 grup, a w roku 
szkolnym 2011/2012 odpowiednio 57, 55 i 6 grup. 

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

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

W latach objętych kontrolą NIK, począwszy od II semestru roku szkolnego 
2009/2010, realizowane były w trzech oddziałach klasy I Gimnazjum dwugodzinne 
zajęcia z wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, przy czym jedna 
godzina realizowana była w formie zajęć pływania, a druga w formie jednej spośród 
dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihokej i aerobic/taniec.  

S. Dyrektor przygotowywała na kolejne lata szkolne ofertę zajęć do wyboru przez 
uczniów na podstawie wypełnianych przez nich deklaracji. Propozycje opracowane 
przez s. Dyrektor uwzględniały zainteresowania uczniów i możliwości kadrowe 
nauczycieli wychowania fizycznego. W Liceum i w klasach IV-VI Szkoły 

                                                      
3 Dz. U. Nr 15, poz.142, ze zm.; rozporządzenie straciło moc  z dniem 31 sierpnia 2012 r.; od 1 września 2012 r. - Dz. U. 
z 2012 r., poz. 204. 
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Podstawowej zajęcia do wyboru wprowadzone zostały w roku szkolnym 2012/2013. 
wraz z wdrażaniem podstawy programowej z 2012 r. na II i IV etapie edukacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 328-334) 

Propozycje form realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów 
były przedstawiane rokrocznie organowi prowadzącemu i opiniowane przez Radę 
Pedagogiczną i Radę Rodziców, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego4 
(uprzednio, odpowiednio z § 3 ust. 2 pkt 1 i § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 
19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego5). Zajęcia do wyboru prowadzone 
były w grupach międzyklasowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 335, 336)  

W Gimnazjum, w zajęciach do wyboru uczestniczyło w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 odpowiednio 79, 151 i 229 uczniów, z tego: w grach zespołowych brało 
udział odpowiednio 88,6%, 84,8% i 79,9% uczniów, a w zajęciach aerobiku 
odpowiednio 11,4%, 15,2% i 20,1% uczniów. W Gimnazjum dokumentowano 
zajęcia do wyboru w dziennikach zajęć, natomiast na koniec okresu 
klasyfikacyjnego, frekwencję i oceny uczniów odnotowano w dzienniku lekcyjnym 
danego oddziału.  

(dowód: akta kontroli, str. 335, 336) 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, zajęć do wyboru nie wprowadzono 
w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej i Liceum.  

W okresie objętym kontrolą, przygotowywana przez s. Dyrektor, propozycja zajęć 
do wyboru przez uczniów nie uwzględniała potrzeb zdrowotnych, ze względu na 
brak rozpoznania potrzeb uczniów w tym zakresie (w deklaracji wypełnianej przez 
uczniów, tego rodzaju zajęcia nie zostały ujęte6). 

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

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 
uczestniczyło: w Szkole Podstawowej odpowiednio 108, 122 i 117 uczniów; 
w Gimnazjum odpowiednio 78, 70 i 115 uczniów i w Liceum, odpowiednio 6, 14 i 16 
uczniów. 

(dowód: akta kontroli, str. 337, 338) 

Zajęcia pozalekcyjne, realizowane były przez: 

- Szkołę Podstawową dla I etapu odpowiednio w wymiarze 3, 4 i 3,5 godziny 
tygodniowo; dla II etapu odpowiednio 2, 3 i 2,5 godziny tygodniowo.  

Ponadto, w Szkole Podstawowej (II etap) zorganizowano w latach szkolnych 
objętych kontrolą 11 rajdów, w których uczestniczyło łącznie 243 uczniów, 

- Gimnazjum w wymiarze odpowiednio 6, 6 i 7,5 godziny tygodniowo, 

                                                      
4 Dz. U. Nr 175, poz. 1042. 
5 Dz. U. Nr 136, poz. 1116. 
6 Deklaracja na każdy rok szkolny zawierała następującą treść: „Z podanych poniżej zajęć wybieram: piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, unihokej, aerobic, taniec.” 
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- Liceum w wymiarze1,5 godziny tygodniowo w każdym roku szkolnym. 

W okresie objętym kontrolą w obowiązkowych zajęciach z pływania uczestniczyło: 
w Szkole Podstawowej odpowiednio 461, 359, 469 uczniów, w Gimnazjum 
odpowiednio 252, 239, 221 uczniów i  w Liceum odpowiednio 38, 48 i 36 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 337, 338) 

W badaniu ankietowym7 przeprowadzonym w trakcie kontroli NIK – 57 (46% 
ankietowanych) uczniów Zespołu Szkół podało, że systematycznie uprawia jakąś 
dyscyplinę sportową lub ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą, 47 (37%) wskazało, że 
czyni to sporadycznie, zaś 22 uczniów (17%) oświadczyło, że nigdy nie wykazuje 
tego rodzaju aktywności. 

(dowód: akta kontroli str. 137, 139, 141) 

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.  

S. Dyrektor dysponowała w objętym kontrolą okresie informacjami o zakresie wad 
postawy, nadwadze lub otyłości wśród uczniów uzyskanymi od rodziców dzieci oraz 
zdiagnozowanymi przez pielęgniarkę szkolną. Dane dotyczące problemów 
zdrowotnych uczniów przedstawiane były przez pielęgniarkę na początku każdego 
roku szkolnego na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Liczba uczniów 
z rozpoznanymi wadami postawy (m.in. okrągłe plecy, nadmierna kifoza, skolioza, 
lordoza, asymetria łopatek, barku), nadwagą i otyłością, w kontrolowanych latach 
szkolnych wynosiła odpowiednio (dane dotyczą ogółu uczniów na danym etapie 
edukacji): 

- w Szkole Podstawowej (etap I) - 15,4%, 17% i 17,1%; w Szkole Podstawowej (etap 
II) - 53%, 63,2% i 43,4%; 

- w Gimnazjum – 51,7%, 61,5% i 55,% oraz w Liceum – 73,8%, 57,8% i 58,6%. 

Najczęściej występującymi dysfunkcjami wśród uczniów, w kontrolowanych latach 
szkolnych były odpowiednio: 

-  w Szkole Podstawowej (etap I i II): skolioza - 28, 26, 23 uczniów; nadwaga - 2, 3, 
2; otyłość - 11, 15, 18; płaskostopie - 79, 102, 68; wady postawy - 41, 42, 33;  

- w Gimnazjum: skolioza - 41, 34, 25; nadwaga - 1, 2, 1; otyłość - 11, 13, 5; 
płaskostopie - 51, 70; 73; wady postawy - 31, 37, 28;  

- w Liceum:  skolioza - 8, 9, 7; nadwaga - 1, 0, 0: otyłość - 5, 4, 4: płaskostopie - 7, 
10, 6 oraz wady postawy (w każdym roku 9 uczniów) i niedowład lewostronny, 
(w każdym roku jedna osoba). 

Zespół Szkół w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 organizował zajęcia 
z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej odpowiednio dla 12 (31,6%), 12 (28,6%) 
i 9 (21,4%) uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej spośród odpowiednio 38, 42, 42 
uczniów, u których stwierdzono problemy tego rodzaju na tym etapie edukacji. 
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadził nauczyciel, który ukończył kurs 
kwalifikacyjny w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia te 
odbywały się w sali z odpowiednim wyposażeniem do prowadzenia gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej. 
                                                      
7 Szkoła Podstawowa: wydano 82 ankiety, wypełnionych zwrócono 70, tj. 85,4%; Gimnazjum: wydano 74, zwrot 43, tj. 58,1%; 
LO: wydano i otrzymano 14, tj. 100%; rodzice uczniów: wydano 170, zwrot 124, tj. 72,9%; nauczyciele wychowania fizycznego: 
wydano 9, zwrot 8, tj. 88,9%, nauczyciele wychowania zintegrowanego: wydano i zwrócono 9 ankiet, tj. 100%. 
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(dowód: akta kontroli str. 341, 342, 124) 

Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum z ww. wadami 
postawy i otyłością nie były realizowane odrębne zajęcia korekcyjne, w tym 
w ramach zajęć do wyboru pomimo, że każdego roku stwierdzano powyższe 
problemy zdrowotne u łącznie 290, 336 i 271 uczniów Szkoły Podstawowej (II etap), 
Gimnazjum i Liceum, co stanowiło 54%, 50,9% i 52,2% ogółu uczniów tych typów 
szkół. 

W działalności Zespołu Szkół w skontrolowanym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

Zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania na poszczególnych etapach 
edukacji dopuszczano w objętym kontrolą okresie następujące programy: 

1. W Szkole Podstawowej (I etap edukacji) w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 dopuszczono program edukacji wczesnoszkolnej Razem w szkole, 
autorstwa: J. Brzózka, K. Hamak, K. Izbińska, A. Jasiocha, W. Went, wydawnictwa 
WSiP SA. (szkolny numer dopuszczenia PN-SP1/2009, nr zatwierdzenia 88/1/2009). 
Na rok szkolny 2012/2013 dopuszczono program Skarby, autorstwa A. Jegier, 
B. Szurowska, wydawnictwa JUKA z 2012 r. (szkolny numer dopuszczenia PN-
SP1/2012). 

W Szkole Podstawowej (II etap edukacji) w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 
zajęcia z wychowania fizycznego realizowane były na podstawie Programu 
wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu 
i rekreacji, autorstwa U. Kierczak i T. Glos,  WSiP 2002 r. (numer dopuszczenia 
MEN DKW-4014-88/01). Na rok szkolny 2012/2013, w kl. IV dopuszczono program 
autorstwa U. Kierczak Zdrowie-sport-rekreacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012 r. 

2. W Gimnazjum,  w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zajęcia z wychowania 
fizycznego realizowane były na podstawie Programu wychowania fizycznego cz. 3 
Sport-zabawa-rekreacja, autorstwa U. Kierczak i T. Glos, WSiP 2002 r. (numer 
dopuszczenia MEN DKW-4104-88/01). Na rok szkolny 2012/2013, dopuszczono 
w klasie I program autorstwa U. Kierczak i J. Janoty Koncepcja edukacji zdrowotnej, 
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011 r. 

3. W Liceum, w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zajęcia z wychowania 
fizycznego realizowane były na podstawie programu wychowania fizycznego 
Zdrowie-Sprawność-Aktywność z 2002 r., autorstwa P. Wróblewskiego, 
wydawnictwa MAC Edukacja, numer dopuszczenia MEN DKOS-4015-87/02. W roku 
szkolnym 2012/2013 w klasie pierwszej dopuszczono program autorstwa 
U. Kierczak Koncepcja edukacji zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 102-110, 347, 348) 

Zespół Szkół dysponuje czterema salami gimnastycznymi (w tym jedną na zasadzie 
umowy użyczenia), salą do gimnastyki korekcyjnej, boiskiem do piłki nożnej i do 
koszykówki, boiskiem lekkoatletycznym. Szkoła nie dysponuje bieżnią, skocznią 
w dal i wzwyż, rzutnią do kuli, oszczepu i dysku i kortem tenisowym. Ponadto, 
uczniowie korzystają z basenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie 
Wielkopolskim na zasadzie rezerwacji obiektu i zakupu karnetów. 

Na wyposażeniu sal gimnastycznych znajdowały się piłki (nożna, koszykowa, 
siatkowa, ręczna, mini koszykowa, mini siatkowa, mini ręczna), ławeczki 
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gimnastyczne, materace, odskocznia, kozioł, drabinki, zestaw przyrządów 
i przyborów do gimnastyki korekcyjnej i stopery. 

(dowód: akta kontroli, str. 252, 343-346, 361) 

W Zespole Szkół, od 17 kwietnia 2012 r., obowiązuje procedura dopuszczania 
programów nauczania do użytku szkolnego. Przed ich dopuszczeniem do użytku na 
rok szkolny 2012/2013 dla klas pierwszych Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
i Liceum (dla cyklu kształcenia I-III) oraz IV klasy Szkoły Podstawowej (dla cyklu 
kształcenia IV-VI), wypełnione zostały przez nauczycieli wszystkie załączniki 
określone w tym zarządzeniu (w tym, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 
lit c i § 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole 
programów nauczania).  

(dowód: akta kontroli, str. 111-120, 366, 367)  

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

Od roku szkolnego 2009/2010 do roku szkolnego 2011/2012 włącznie, w kolejnych 
klasach pierwszych Gimnazjum dopuszczano do użytku szkolnego Program 
wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych autorstwa U. Kierczak 
i T. Glosa, mimo, że nie uwzględniono w nim celów kształcenia, a także treści 
nauczania, odnoszących się do siedmiu z 33 wymagań szczegółowych podstawy 
programowej wychowania fizycznego, określonych w załączniku nr 4 
do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r., a do kolejnych 18 
wymagań odniesiono się częściowo. Wynikało to z faktu, iż powyższy program 
został opracowany zgodnie z nieobowiązującą podstawą programową kształcenia 
ogólnego zawartą w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego8. 
Ponadto, dopuszczenie do użytku powyższego programu nauczania autorstwa 
U. Kierczak i T. Glosa było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 ówcześnie obowiązującego 
rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania, 
stosownie do którego, program nauczania ogólnego może być dopuszczony 
do użytku w danej szkole, jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia 
i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

Powyższe postępowanie naruszało art. 22a ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty9, stanowiący, że w szkolnym zestawie programów nauczania 
powinna zostać ujęta całość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 90-92, 362-365) 

Przewodnicząca zespołu nauczycieli wychowania fizycznego w Gimnazjum 
oświadczyła, że rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego z 2008 r. weszło w życie w klasie I Gimnazjum w sposób bardzo 
chaotyczny. Szkolenia spełniały wyłącznie funkcję informacyjną. Nauczyciele 
wychowania fizycznego nie zostali praktycznie przeszkoleni z zakresu realizacji 
treści podstawy programowej oraz tworzenia autorskich programów nauczania. 
Dlatego wdrażano program Od zabawy do sportu i rekreacji, który został poszerzony 
o treści zawarte w podstawie programowej w planach dydaktycznych nauczycieli. 
Stwierdziła również, że na terenie rejonu nie ma nauczyciela doradcy, który służyłby 
nauczycielom wychowania fizycznego radą i wsparciem.  

                                                      
8  Dz. U. Nr 14, poz. 129, ze zm. 
9  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli, str. 370, 371) 

S. Dyrektor wyjaśniła, że w dniu 1 września 2009 r. pomimo wprowadzenia nowej 
podstawy programowej nie istniał jeszcze program zawierający wszystkie 
proponowane w niej treści. W związku z czym zaopiniowano i dopuszczono do 
realizacji najciekawszy i najbardziej atrakcyjny, istniejący do tej pory program.  

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

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego. 

W Gimnazjum, w cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 zrealizowano 
w oddziałach A i C odpowiednio 399 i 403 godzin zajęć obowiązkowych wychowania 
fizycznego, a w oddziałach B i C na I etapie Szkoły Podstawowej odpowiednio 300 
i 307 godzin obowiązkowych, spełniając wymagania w tym zakresie określone 
w załączniku nr 1 i nr 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. 

(dowód: akta kontroli, str. 323-327, 372-416) 

Zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej (I etap) odbywały się w 59% 
w sali gimnastycznej (178 h); w 33% (100 h) na basenie; w 6% (17 h) na boisku 
i w 2% (5 h) w terenie. Zajęcia w Gimnazjum odbywały się w 25% (102 h) na 
basenie; w 10% (43 h) na boisku, 43% (176 h) w sali gimnastycznej i 2% (7 h) 
w terenie, a 20% (82 h) stanowiły zajęcia do wyboru. 

(dowód: akta kontroli, str. 340) 

W Szkole Podstawowej (I etap) w badanych oddziałach B i C zrealizowano 
wymagania podstawy programowej z 2008 r.  

W Gimnazjum, pomimo przyjęcia do realizacji programu nauczania, którego treści 
nie były zgodne z podstawą programową z 2008 r., w badanych oddziałach A i C 
zrealizowano wymagania powyższej podstawy programowej (według zapisów 
w dziennikach zajęć lekcyjnych).  

Na lekcjach wychowania fizycznego w ww. oddziałach zrealizowano treści z zakresu 
edukacji zdrowotnej określone w podstawie programowej przedmiotu z 2008 r. 
Zajęcia z powyższego zakresu odbywały się w czasie trzyletniego cyklu kształcenia, 
w trakcie zajęć ruchowych na odpowiednio 51 i 21 lekcjach w dwóch grupach 
dziewcząt i odpowiednio 57 i 21 lekcjach w dwóch grupach chłopców. Zajęcia 
powyższe były wspierane poprzez realizację treści z zakresu edukacji zdrowotnej 
w ramach innych przedmiotów10. 

(dowód: akta kontroli, str. 372-422, 434-492) 

W Gimnazjum, w zakresie edukacji zdrowotnej:  

- pielęgniarka szkolna corocznie przekazywała nauczycielom informacje o stanie 
zdrowia uczniów;  

- zajęcia wychowania fizycznego z zakresu edukacji zdrowotnej były wspierane 
przez realizację treści z tego zakresu w ramach biologii, wychowania do życia 
w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie;  

- realizowano programy edukacyjne oferowane szkole przez zewnętrzne podmioty 
(m.in. przez SANEPID: „Trzymaj formę”, „Bądźmy zdrowi – więc działamy” i „Znajdź 
właściwe rozwiązanie”; Agencję Rynku Rolnego: „Owoce w szkole”);  

                                                      
10 Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa. 
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- uczniowie uczestniczyli w realizacji ww. zajęć także podczas rajdów szkolnych, 
a także wspomagali przygotowanie Dnia promocji zdrowia i Dnia wiosny;   

- nauczyciele wychowania fizycznego podczas „Dni otwartych szkoły” rozdawali 
ulotki dotyczące zdrowia, częstowali zdrowym pożywieniem (np. 5 porcji owoców 
lub soków). 

(dowód: akta kontroli, str. 372-422, 434-492) 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Liceum zrealizowano 
międzyprzedmiotową ścieżkę Edukacja prozdrowotna (w ramach różnych 
przedmiotów, w tym wychowanie fizyczne), określonej 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 szkół11. W cyklu kształcenia rozpoczynającym 
się w roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano realizację trzech lekcji z zakresu 
edukacji zdrowotnej m.in. z użyciem tablicy multimedialnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 423-433) 

W badaniu ankietowym uczniowie Zespołu Szkół podali, że w trakcie zajęć 
wychowania fizycznego najczęściej uprawiali dyscypliny zespołowe (m.in. piłkę 
nożną, siatkową, koszykową, ręczną) – 111 uczniów spośród 127 ankietowanych, 
wykonywali ćwiczenia gimnastyczne 97 uczniów, pływanie na basenie – 78 uczniów, 
a uprawianie lekkoatletyki wskazało 44 uczniów. Z kolei, 22 uczniów wskazało, że 
wykonują inne gry i ćwiczenia, m.in. ringo, zbijak, dwa ognie, berek.  

(dowód: akta kontroli, str. 136, 138, 140) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1) W okresie objętym kontrolą 30 uczniów, których s. Dyrektor zwolniła decyzjami 
z zajęć wychowania fizycznego, spośród ogółem 756 uczniów uczęszczających 
w tym okresie do Gimnazjum, nie uczestniczyło w zajęciach z zakresu m.in. edukacji 
zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej. 

(dowód: akta kontroli, str. 203) 

2) Zajęcia wychowania fizycznego w Gimnazjum realizowano w kontrolowanym 
okresie na podstawie uzupełnianych na bieżąco planów wynikowych, a nie na 
podstawie dopuszczonego do użytku szkolnego programu nauczania 
uwzględniającego podstawę programową przedmiotu z 2008 r., co było niezgodne 
z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o systemie oświaty.  

(dowód: akta kontroli, str. 388-416) 

Zespół Szkół nie wypełniał części wymagań określonych w Zalecanych warunkach 
i sposobach realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
w zakresie edukacji zdrowotnej: treści z zakresu edukacji zdrowotnej były 
realizowane w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach części lekcji 
przeznaczonych na zajęcia ruchowe12; zajęcia te nie były skoordynowane w ramach 

                                                      
11 Dz. U. Nr 51, poz. 458, ze zm. Powyższe rozporządzenie obowiązuje do czasu pełnego wdrożenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół, określonej cyt. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
12 W publikacji Podstawa programowa z komentarzami, Tom 8. Wychowanie fizyczne dla bezpieczeństwa w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN 2009 r. (str. 62-64) wskazano, że prowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej powinno 
odbywać się w grupach koedukacyjnych w odpowiednio przygotowanych salach lekcyjnych a nie na sali gimnastycznej lub 
innych obiektach sportowych. Jako optymalną formę organizacji zajęć zaproponowano kurs w wymiarze, co najmniej 30 godzin 
w cyklu ciągłym, w okresie jednego semestru (najkorzystniej w pierwszym semestrze pierwszego roku nauki przy czasie 
trwania poszczególnych zajęć od jednej lub dwóch godzin lekcyjnych). Za nieprawidłowe  uznano rozłożenie zajęć w dłuższym 
okresie niż semestr, z długimi odstępami czasu między kolejnymi zajęciami oraz omawianie zagadnień wymienionych w bloku. 
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szkoły, uczniowie nie uczestniczyli w planowaniu i ewaluacji zajęć wychowania 
fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej, nie zapewniono w pełni warunków 
skuteczności zajęć wychowania fizycznego w zakresie edukacji zdrowotnej, 
nauczyciele nie w pełni współpracowali z rodzicami w planowaniu i realizacji zajęć 
edukacji zdrowotnej, a także nie dokonywali ewaluacji zajęć z udziałem rodziców.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
przestrzeganie zasad kształcenia z zakresu wychowania fizycznego. 

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

W latach objętych kontrolą NIK obowiązywały Wewnątrzszkolne zasady oceniania, 
dla poszczególnych typów szkół tworzących Zespół Szkół, określone w statutach, 
zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia 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 
publicznych13. W Statucie Szkoły Podstawowej w WSO określono, że w klasach I-III 
ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 
uwzględniającą poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 
związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
Do dziennika oceny są wpisywane w formie słownej A, B, C, D, E (opisane w WSO). 
Przedmiotowy system oceniania (PSO) z wychowania fizycznego opracowany był 
odrębnie dla poszczególnych ww. typów szkół: w Szkole Podstawowej (kl. IV-VI) 
w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 obowiązywał PSO z września 2009 r.; 
w Gimnazjum PSO w ww. latach przedkładano corocznie we wrześniu; dla klasy 
I Liceum i klasy IV Szkoły Podstawowej, w których rozpoczęto realizację podstawy 
programowej z 2012 r., PSO zatwierdzono 1 września 2012 r. (uprzednio dla ww. 
szkół obowiązywały PSO z września 2009 r.). W PSO Liceum z 2011/12 odwołano 
się do zasad oceniania określonych w rozporządzeniu MEN w powyższej sprawie 
z dnia 21 marca 2001 r.14.  

(dowód: akta kontroli, str. 7-76, 493-704) 

W badaniu ankietowym 110 uczniów (86,6%) uznało, że ocenianie na lekcjach 
wychowania fizycznego jest sprawiedliwe, natomiast 17 uczniów (13,4%) było 
przeciwnego zdania. 

(dowód: akta kontroli, str. 137, 139, 141) 

W § 70 statutu Gimnazjum i statutu Liceum, wskazano, że pisemne uzasadnienie 
wystawionej przez nauczyciela oceny otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) 
i uczniowie od dyrektora szkoły w ciągu 3 dni, licząc od dnia wpłynięcia wniosku. 
W § 55 ust. 8 Statutu Szkoły Podstawowej widnieje zapis: na wniosek ucznia lub 
jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
W statucie nie określono sposobu uzasadniania oceny, o którym stanowi § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania.  

(dowód: akta kontroli, str. 19, 57, 75) 

W PSO Szkoły Podstawowej podano, że ocena powinna być wypadkową: chęci, 
tzn. wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z zadań (dodając 

                                                      
13 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. WSO uchwalone przez Rady Pedagogiczne: Szkoły Podstawowej z 28 sierpnia 2012 r. 
(uprzednio z 2 października 2008 r.) oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z 30 listopada 2010 r. (uprzednio 
odpowiednio z 28 października 2009 r. i 27 października 2009 r.). 
14 Dz. U. Nr 29, poz. 323 – uchylone z dniem 13 września 2004 r.  
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w dodatkowych kryteriach oceny, że dotyczy to zaangażowania na lekcji i inwencji 
twórczej; postępu (poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej, 
precyzując w dodatkowych kryteriach, że dotyczy to posiadanych umiejętności 
i predyspozycji ucznia); postawy (w tym zaangażowania w przebieg zajęć i stosunku 
do własnej aktywności); rezultatu (w tym poziomu zdobytej wiedzy). W ogólnych 
Kryteriach oceny śródrocznej i rocznej podano, że ocenę dostateczny lub 
dopuszczający otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie 
się obowiązków. W PSO Gimnazjum i PSO Liceum (z nieznacznymi zmianami 
w badanym okresie) podano, że oceny klasyfikacyjne są wypadkową takich 
składowych, jak: postawa wobec przedmiotu (uczestnictwo w zajęciach/frekwencja  
i stroju); aktywności na zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnej15; 
umiejętności i sprawności fizycznej (postęp) oraz wiadomości. Oceny te ustala się 
przy pomocy średniej arytmetycznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 493-495, 522, 608, 638) 

Ogólne kryteria na poszczególne oceny (nazwane Wymaganiami edukacyjnymi) 
sformułowano w WSO w § 55 pkt. 14 statutu Szkoły Podstawowej, § 63 statutu 
Gimnazjum oraz § 63 statutu Liceum.  

(dowód: akta kontroli, str. 19, 57, 75) 

W PSO poszczególnych typów szkół w latach 2009/10-2012/2013 sformułowano 
wymagania edukacyjne w odniesieniu do dyscyplin sportowych realizowanych 
w cyklu kształcenia (w tym zajęć do wyboru odpowiednio do danego typu szkoły). 

W PSO Liceum i w PSO Gimnazjum (na lata 2009/2010-2012/2013) określono, że 
mierzenie postępów prowadzone jest przy użyciu testu Coopera i wyników 
osiąganych w biegu na 60 m i 800/1000 m (odpowiednio dziewczęta i chłopcy). 
W PSO Liceum na rok 2011/12 podkreślono, że stosowanie norm czasowych, 
testów może być modyfikowane i dostosowywane do poziomu klasy, a w PSO 
Gimnazjum podano, że stosowanie norm czasowych, testów może być 
modyfikowane i dostosowywane do poziomu klasy. 

(dowód: akta kontroli, str. 572, 602, 631) 

Nauczyciele wychowania fizycznego w Gimnazjum oceniali (w dzienniku lekcyjnym) 
następujące osiągnięcia uczniów: bieg na: 60 m, 800 m dziewcząt i 1000 m 
chłopców; bieg wahadłowy 4 x 10 m; test Coopera; rzut piłką lekarską; pływanie 
stylem: grzbietowym, klasycznym i dowolnym; gimnastyka; układ ćwiczeń na 
ścieżce gimnastycznej; skok przez skrzynię, gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, 
piłka nożna, unihokej, a także aktywność. Oceny z zajęć do wyboru były 
uwzględnianie w dziennikach lekcyjnych Gimnazjum. 

W PSO Szkoły Podstawowej postanowiono, że z wiadomości z zakresu znajomości 
przepisów gier zespołowych i lekkiej atletyki oraz wiedzy prozdrowotnej, uczeń 
może otrzymać plus (+), przy czym 6 plusów stanowi ocenę celującą. W PSO 
Gimnazjum i Liceum określono, że plusy zdobywają uczniowie z wiadomości 
z zakresu znajomości przepisów gier zespołowych i lekkiej atletyki oraz wiedzy 
prozdrowotnej i stosowaniu odpowiednich zabiegów higienicznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 494, 509, 580, 603, 607) 

                                                      
15W ramach aktywności przyporządkowano szkolnej skali ocen plusy i minusy, np. na ocenę celujący: bardzo 

duża liczba plusów bez żadnego minusa (min. 3), a na ocenę dopuszczający: kilka minusów bez plusów (od 1-
2). Plusy uczeń mógł otrzymać za aktywny udział w zajęciach, współuczestnictwo w organizacji, dodatkowe 
przygotowanie do zajęć, inwencję twórczą, wiadomości z zakresu znajomości przepisów gier zespołowych 
i lekkoatletyki, wiedzy prozdrowotnej, uczestnictwo w zajęciach SKS, udział w rozgrywkach szkolnych, 
reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.  
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Kwestię indywidualizowania pracy z uczniem, odpowiednio do jego potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, odniesiono w PSO 
Szkoły Podstawowej do dostosowania (obniżenia) wymagań edukacyjnych do 
zaleceń lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. W PSO Gimnazjum 
i w PSO Liceum określono podstawowe zasady pracy z takimi uczniami (uczniami 
słabymi) oraz podano, że wymagania edukacyjne ucznia o stwierdzonych 
dysfunkcjach są obniżone o jeden stopień trudności, z wyłączeniem oceny celujący. 

(dowód: akta kontroli, str. 506, 520, 556, 581, 610) 

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W PSO Szkoły Podstawowej (dla kl. IV) i w PSO Liceum (dla kl. I) na rok szkolny 
2012/2013 oraz w PSO Gimnazjum (na lata 2009/2010-2012/2013), 
nie sformułowano wymagań edukacyjnych z zakresu: edukacji zdrowotnej, 
rozgrzewki, przepisów gier zespołowych i rekreacyjnych (i tańca w Gimnazjum), 
określonych w podstawie programowej z 2008 r. (obecnie z 2012 r.). Wymieniono 
jedynie wymagania określone w ww. podstawie, tym niemniej ich treści nie 
poziomowano w powiązaniu ze skalą ocen szkolnych.  

Wynikało to m.in. z niezaktualizowania PSO w Szkole Podstawowej, który był 
tożsamy z opracowaniem przyjętym w 2009 r. (nie podano do jakiego programu 
nauczania się on odnosi) oraz odwoływaniem się PSO Gimnazjum (w latach 
2009/2010-2011/2012) do zdezaktualizowanego na tym poziomie edukacji, 
programu nauczania wychowania fizycznego U. Kierczak. T. Glos (nr dopuszczenia 
MEN – DKW-4014-88/01).  

2. W PSO Szkoły Podstawowej nie określono sposobu ustalania oceny 
klasyfikacyjnej z przedmiotu, co wynika z § 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ww. rozporządzenia 
w sprawie oceniania. Nie wskazano również sposobów rozpoznawania poziomu 
i postępów z wychowania fizycznego, tj. jakimi metodami i narzędziami będą one 
mierzone i z jaką częstotliwością w cyklu kształcenia. Zgodnie z istotą oceniania 
osiągnięć ucznia zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 3 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie oceniania, ocenianie polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę. W PSO Gimnazjum i PSO Liceum nie określono jednoznacznie w jakim 
zakresie i w jaki sposób postępy te będą uwzględniane w ocenianiu osiągnięć 
uczniów (z uwzględnieniem wysiłku uczniów, w szczególności wymagań bloków 
tematycznych podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. i z 2012 r.). 

3. W PSO poszczególnych typów szkół wskazano, że uczniowie sprawni fizycznie, 
mogą otrzymać ocenę celujący, m.in. biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych 
i reprezentując Szkołę w zawodach sportowych. Powyższe uregulowania były 
niezgodne z § 11 ust. 1 i 6 rozporządzenia w sprawie oceniania, stosownie, do 
których klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie 
nauczania, stąd udział ucznia w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych zawodach sportowych nie powinien być uwzględniany w ocenianiu 
klasyfikacyjnym. 

W PSO poszczególnych typów szkół określono, że w ocenie klasyfikacyjnej bierze 
się pod uwagę postawę wobec przedmiotu, wyrażoną m.in. uczestnictwem 
w zajęciach (frekwencją). Tymczasem obecność ucznia na zajęciach stanowi jeden 
z elementów oceny zachowania zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
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w sprawie oceniania dotyczącym wywiązywania się z obowiązków ucznia. 
Powyższa sytuacja powoduje, że uczeń może być dwukrotnie oceniany 
(klasyfikowany) za frekwencję z zachowania i w ramach przedmiotu wychowanie 
fizyczne.  

(dowód: akta kontroli, str. 493-704) 

W PSO poszczególnych typach szkół nie określono sposobu uwzględniania wysiłku, 
o którym mowa § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania, przy ustalaniu ocen 
klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. W PSO Gimnazjum od roku szkolnego 
2010/2011 i w PSO Liceum od roku szkolnego 2012/2013 podano jedynie, że 
kryterium decydującym o podwyższeniu i obniżeniu oceny okresowej 
i końcoworocznej o 0,2 jest postawa i aktywność ucznia w zajęciach wychowania 
fizycznego.  

Nauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum określili na koniec cyklu kształcenia 
efekty wdrażania podstawy programowej z 2008 r. z przedmiotu, na tym etapie 
edukacji.  

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego uwzględnili w ocenie opisowej w kl. III 
osiągnięcia uczniów z zakresu wychowania fizycznego – edukacji zdrowotnej. 

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

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, w Zespole Szkół systematycznie 
odnotowywano frekwencję uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego. W Szkole Podstawowej (II etap) frekwencja uczniów na lekcjach 
wychowania fizycznego wynosiła odpowiednio 87,9%, 89,4%, 89,5%, a frekwencja 
w Szkole odpowiednio 92,9%, 93,2%, 92,9%. W Gimnazjum, frekwencja uczniów na 
lekcjach wychowania fizycznego wynosiła odpowiednio 89,1%, 86,8%, 87,4%, 
a frekwencja w Szkole odpowiednio 89,3%, 89,6%, 90,6%. W Liceum, frekwencja 
uczniów na lekcjach wychowania fizycznego wynosiła odpowiednio 88,8%, 78,1%, 
78,9%, a frekwencja w Szkole odpowiednio 92,1%, 88,4%, 88,2%.  

(dowód: akta kontroli, str. 203) 

W wyniku analizy badania frekwencji uczniów w szkole, na lekcjach wychowania 
fizycznego w dniach 22-26 października 2012 r. ustalono, że frekwencja uczniów 
Szkoły Podstawowej (II etap) obecnych w stosunku do liczby zapisanych wyniosła 
93,62%. Liczba uczniów niećwiczących w ww. tygodniu na zajęciach wychowania 
fizycznego w porównaniu do uczniów zapisanych ogółem wyniosła 12,1%. Liczba 
uczniów obecnych niećwiczących do liczby uczniów zapisanych wyniosła 6%, a do 
obecnych 7,4%. Uczniów obecnych niećwiczących, zwolnionych w wyniku decyzji 
dyrektora było 10 (1,1%); z powodu bieżącego zwolnienia lekarskiego było 7 (0,8%); 
z powodu zwolnienia rodziców – 28 (3,1%); braku stroju – 11 (1,2%).  

Frekwencja uczniów Gimnazjum obecnych w stosunku do zapisanych wyniosła 
86,81%. Liczba uczniów niećwiczących w ww. tygodniu na zajęciach wychowania 
fizycznego w porównaniu do uczniów zapisanych ogółem wyniosła 22%. Liczba 
uczniów obecnych niećwiczących w stosunku do liczby uczniów zapisanych 
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wyniosła 8,8%, a do obecnych 10,1%. Uczniów obecnych niećwiczących, 
zwolnionych w wyniku decyzji dyrektora było 26 (4,3%); z powodu bieżącego 
zwolnienia lekarskiego było 7, tj. 1,1%; z powodu zwolnienia rodziców – 12 (2%); 
braku stroju – 13 (2,1%) oraz z innych przyczyn 4 (0,7%). 

Frekwencja uczniów Liceum obecnych w stosunku do zapisanych wyniosła 86,1%. 
Liczba uczniów niećwiczących w ww. tygodniu na zajęciach wychowania fizycznego, 
w porównaniu do uczniów zapisanych ogółem wyniosła 27%. Liczba uczniów 
obecnych, niećwiczących do liczby uczniów zapisanych wyniosła 13%, a do 
obecnych 15,2%. Uczniów obecnych niećwiczących, zwolnionych w wyniku decyzji 
dyrektora było 11 (11,1%); z powodu bieżącego zwolnienia lekarskiego - 2 (2%) 
oraz z innych przyczyn - 2 (2%).  

(dowód: akta kontroli, str. 204-206) 

W badaniu ankietowym, uczniowie Szkoły Podstawowej podali, że unikanie lekcji 
wychowania fizycznego spowodowane było: chorobą, przeziębieniem, 
niedyspozycją: - 29 uczniów, tj. 41,4% uczniów SP, którzy udzielili odpowiedzi 
w ankiecie: nieciekawym prowadzeniem zajęć – 10 uczniów (1,4%). Dziesięcioro 
uczniów wskazało w ankiecie, że nie unika zajęć wychowania fizycznego. Pięcioro 
stwierdziło, że ćwiczenia są zbyt trudne, dwoje, że zapomina stroju, a jeden uczeń 
„nie lubi nauczyciela”.  

Uczniowie Gimnazjum wskazali na: chorobę, przeziębienie – 17 uczniów (39,5%); 
że zajęcia są nieciekawe – sześcioro uczniów (14%), sześcioro (14%) nie unika 
lekcji wychowania fizycznego; dla pięciorga uczniów ćwiczenia są zbyt trudne, 
a dwoje uczniów unika lekcji wychowania fizycznego „z lenistwa”.  

W przypadku uczniów Liceum unikanie zajęć spowodowane jest głównie chorobą – 
4 uczniów; nieciekawie prowadzonymi zajęciami – dwoje uczniów; tym, że ćwiczenia 
są zbyt trudne – troje uczniów; ponadto, troje uczniów unika lekcji wychowania 
fizycznego, ponieważ przeznacza ten czas na naukę innych przedmiotów, a dwoje 
wskazało, że lekcje wychowania fizycznego odbywają się poza budynkiem szkoły, 
a po nich trzeba wrócić do szkoły na pozostałe lekcje.  

Rodzice uczniów Zespołu Szkół wskazali, że syn/córka chętnie uczestniczy 
w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego – 106 rodziców (tak/raczej tak), 
tj. 85,5%, a 18 rodziców wskazało odpowiedź raczej nie/nie, tj. 14,5%. Jako 
przyczyny unikania zajęć wychowania fizycznego przez syna/córkę rodzice 
wskazali: chorobę, niedyspozycję, złe samopoczucie – 41 osób; nieadekwatne 
ocenianie do starań i wysiłku – dwie osoby; nieciekawe, nudne zajęcia – cztery 
osoby; zły kontakt nauczyciela z uczniami – dwie osoby; lenistwo, niechęć do 
ćwiczeń i wstawania rannego wskazało 7 rodziców. Jedenaścioro rodziców 
stwierdziło, że syn/córka nie unika zajęć wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli, str. 136, 138, 140, 142) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym w pkt 3.1. zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, liczba uczniów zwolnionych z czynnego 
udziału w lekcjach wychowania fizycznego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, 
wyniosła: w Szkole Podstawowej (II etap) odpowiednio 3, 4 i 4; w Gimnazjum 
odpowiednio 15, 7, 8, a w Liceum utrzymuje się na poziomie 5 zwolnionych 
w każdym roku szkolnym. W ww. latach szkolnych w Szkole Podstawowej (II etap) 
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odsetek uczniów zwolnionych na podstawie decyzji dyrektora wynosił średnio 0,8% 
liczby uczniów w szkole: w Gimnazjum 4%, a w Liceum 10,5%.  

Ponadto, s. Dyrektor w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 zwolniła łącznie 70 
uczniów Zespołu Szkół z zajęć pływania, z tego: w Szkole Podstawowej – 36; 
w Gimnazjum – 21; w Liceum – 13.  

W latach objętych kontrolą NIK, s. Dyrektor wydając decyzje o zwolnieniu ucznia 
z zajęć wychowania fizycznego honorowała zwolnienia wypisywane przez lekarzy 
na druku recepty (12 przypadków), zaświadczeń lekarskich (43) lub innych drukach 
(np. z gabinetów prywatnych, ZZOZ, „odpowiedź specjalisty” – 10). We wszystkich 
ww. 65 dokumentach od lekarzy wskazany był okres zwolnienia (rok szkolny …/…; 
I lub II semestr; I lub II półrocze).  

S. Dyrektor wyjaśniła, że (...) ja, jako dyrektor szkoły jestem na pierwszym miejscu 
odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Nie akceptując takiego 
zwolnienia wypisanego przecież przez fachowca i odsyłając ucznia na zajęcia 
wychowania fizycznego narażam go na niebezpieczeństwo trwałego uszczerbku na 
zdrowiu i kalectwo. Jest to jedyny argument honorowania całkowitych lub 
częściowych zwolnień uczniów z zajęć na innych dokumentach niż na takich, 
o jakich mówi powyższe rozporządzenie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 203, 243-245) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie (pkt 3.2.) 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

We wzorze podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego zawarta była uwaga 
o treści: w czasie, gdy uczeń jest zwolniony nie może przebywać na terenie szkoły, 
podczas, gdy w Statutach szkół zawarto zapis, że uczniowie posiadający całkowite 
zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obowiązani są przebywać podczas tych 
zajęć w szkole, a w pkt 6 procedur uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania 
fizycznego widnieje zapis, że uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma 
obowiązek być obecnym na tych zajęciach. Skutkiem tego ww. uczniowie zwolnieni 
decyzją s. Dyrektor nie przebywali podczas zajęć wychowania fizycznego na terenie 
Szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 19, 47, 67, 203, 208-240, 246-249, 261-264) 

Odnośnie rozbieżności w zapisie pomiędzy podaniem, a statutem szkoły s. Dyrektor 
wyjaśniła, że (…) naszym błędem jest to, iż podanie o zwolnienie z zajęć 
wychowania fizycznego traktowaliśmy, jako jednoczesne całkowite zwolnienie 
uczniów z uczestnictwa w tych zajęciach przez rodziców. Zapis w statucie szkoły 
jest poprawny. Ponadto, s. Dyrektor podała, że problem braku uczestnictwa uczniów 
w zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej realizowanej na zajęciach wychowania 
fizycznego jest konsekwencją wyżej opisanych błędnych dokumentów 
wewnętrznych szkoły. (…) Po niezwłocznym dostosowaniu „procedury zwalniania 
uczniów z zajęć” (oraz związanych z tym załączników) do prawidłowych zapisów 
zawartych w statucie, poinformuję uczniów i ich rodziców o wprowadzonych w tym 
zakresie zmianach (…).  

(dowód: akta kontroli, str. 243-245) 

3.3. Udział uczniów Zespołu Szkół we współzawodnictwie 
sportowym. 

W okresie objętym kontrolą Zespół Szkół organizował mistrzostwa szkoły w piłce 
halowej, koszykówce i unihokeju. Zespół Szkół współpracował (nieformalnie) 
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z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, m.in. w zakresie organizacji sparingów 
(unihokej) i meczów towarzyskich (koszykówka, piłka nożna).   

Corocznie ponad 50% uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej brało udział 
w zawodach sportowych, w następujących dyscyplinach: 

- w roku szkolnym 2009/2010: uczniowie drużynowo zdobyli pierwsze miejsce 
w pływaniu w zawodach na szczeblu powiatowym i rejonowym;  

- w roku szkolnym 2010/2011: w szachach, uczeń zajął pierwsze miejsce 
w zawodach na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym, krajowym i 21 miejsce 
w mistrzostwach Europy;  

- w roku szkolnym 2011/2012: drużyna chłopców zajęła pierwsze miejsce 
w unihokeju na szczeblu miejskim oraz uczeń zajął pierwsze miejsce w szachach na 
szczeblu na szczeblu miejskim i w mistrzostwach południowej Wielkopolski.  

Około 25% uczniów Gimnazjum uczestniczyło w zawodach: 

- w roku szkolnym 2009/2010 osiągnięto sukcesy w lekkoatletyce - pierwsze miejsce 
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;  

- w roku szkolnym 2010/2011 w szachach, uczeń zajął pierwsze miejsce 
w zawodach na szczeblu miejskim, 

- w roku szkolnym 2011/2012: uczniowie brali udział w zawodach na szczeblu 
miejskim w piłce nożnej (czwarte miejsce); w szachach (drugie i trzecie miejsce), 
oraz na szczeblu powiatowym w pływaniu (drugie miejsce), w szachach (trzecie 
miejsce), lekkoatletyce (drugie i czwarte miejsce) oraz w unihokeju trzecie i czwarte 
miejsce).  

Uczniowie Liceum (przeciętnie ponad 50%) brali udział w roku szkolnym 2009/2010 
i 2010/2011 w dyscyplinach: pływanie, strzelanie, lekkoatletyka na szczeblu 
powiatowym, rejonowym i wojewódzkim, zajmując dalsze miejsca. 

(dowód: akta kontroli, str. 253-260) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym w pkt 3.3. zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
skuteczność działań mających na celu zapewnienie 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, raz w roku, specjalista ds. bhp i s. Dyrektor 
dokonywali przeglądu obiektów Zespołu, w tym sal gimnastycznych, w wyniku 
których stwierdzano, że ich stan był dobry i umożliwiał prowadzenie zajęć. We 
wszystkich salach gimnastycznych Zespołu Szkół znajdował się Regulamin 
korzystania z sali gimnastycznej, w którym określono zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Sprzęt i wyposażenie sportowe 
posiadały stosowne atesty i certyfikaty.  

Nauczyciele wychowania fizycznego, na początku danego roku szkolnego 
zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego, zgodnie z § 31 ust. 6-7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
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i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach16 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkole), odnotowując tę czynność w dziennikach 
lekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 198-201, 250-252)  

Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę Ostrowskiego użyczył na okres od 
1 lipca 2001 r. do 31 lipca 2031 r. Zespołowi Szkół nieruchomość zabudowaną 
budynkiem hali sportowej, o powierzchni zabudowy 595,18 m2.  

(dowód: akta kontroli, str. 143-149, 250-251) 

W wyniku kontroli hali sportowej, przeprowadzonej przez Komendę Państwowej 
Powiatowej Straży Pożarnej w dniu 10 maja 2011 r., decyzją Komendanta PPSP 
z dnia 5 lipca 2011 r. nakazano s. Dyrektor wykonanie do 31 sierpnia 2011 r. 
następujących obowiązków: dokonać w sali sportowej przeglądu stanu technicznego 
przewodów kominowych, przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznej, stanu 
technicznego instalacji odgromowej, dokonać aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego i zapoznać pracowników z jej ustaleniami. Nieprawidłowości zostały 
usunięte (protokół z kontroli sprawdzającej z dnia 10 listopada 2011 r.). Obecnie 
obiekt spełnia warunki bezpieczeństwa, co wykazała kontrola w zakresie przeglądu 
technicznego przeprowadzona w dniu 26 listopada 2012 r. przez osobę uprawnioną 
w zakresie projektowania i kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 158-163, 195-197) 

W badaniu ankietowym 111 uczniów (87,4%) stwierdziło, że zapoznano ich 
z zasadami (regulaminem) bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, a 16 (12,6%) temu 
zaprzeczyło. Spośród uczniów, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej, 109 osób 
(85,8%) potwierdziło stosowanie ww. zasad na zajęciach, natomiast 12 (9,4%) 
podało, że ich nie stosowało (sześć osób nie udzieliło odpowiedzi - 4,8%). Z kolei 
107 uczniów (84,3%) uznało stopień trudności ćwiczeń za dostosowany do ich 
aktualnej sprawności i możliwości fizycznych, natomiast 20 (15,7%) było 
odmiennego zdania. W badaniu ankietowym, rodzice uczniów Zespołu Szkół w 120 
przypadkach (na 124 ankietowanych) stwierdzili, że szkoła zapewnia warunki 
bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego, a tylko czworo było 
przeciwnego zdania.  

(dowód: akta kontroli, str. 137, 139, 141, 142) 

Zespół Szkół nie posiadał dokumentów potwierdzających przekazanie protokołów 
z przeprowadzonych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów do organu prowadzącego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole).  

S. Dyrektor wyjaśniła, że organ prowadzący szkołę jest niezwłocznie informowany 
o kontrolach prowadzonych w szkole. Otrzymuje też wszystkie protokoły z kontroli 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do szkoły. Potwierdza to wydanym oświadczeniem. Do wyjaśnienia 
dołączono oświadczenie s. Przełożonej Prowincjonalnej, że organ prowadzący był 
na bieżąco informowany o działalności i wszystkich wydarzeniach w Zespole Szkół, 
m.in. otrzymuje kopie kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów należących do szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 152-154, 200, 201) 

                                                      
16 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

18 

 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

W pomieszczeniach przylegających do sal gimnastycznych i w samych salach 
gimnastycznych znajdowały się apteczki wyposażone w środki służące do 
udzielania pierwszej pomocy, a także instrukcja o zasadach udzielania tej pomocy, 
zgodnie z dyspozycją § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach. Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół oraz nauczyciele 
nauczania zintegrowanego klas I-III Szkoły Podstawowej byli przeszkoleni 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z § 21 powyższego 
rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 156, 157, 252) 

Pielęgniarki zapewniające uczniom Zespołu Szkół opiekę pielęgniarską, zgodnie 
z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie 
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą17, są 
pracownikami Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Pielęgniarek 
Szkolno-Środowiskowych „Zdrowie” w Ostrowie Wielkopolskim. S. Dyrektor Zespołu 
Szkół zawarła umowę o użyczenie pomieszczenia na świadczenie opieki 
pielęgniarskiej z ww. niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Opieka 
pielęgniarska zapewniona jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 14. 
S. Dyrektor Zespołu Szkół nie określiła pisemnych zasad współpracy z pielęgniarką 
szkolną.  

(dowód: akta kontroli, str. 164-165) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie (pkt 4.2.), nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego. 

W latach szkolnych 2006/2007-2011/2012, w Zespole Szkół, zgodnie danymi 
z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz rejestrem wypadków, doszło do 42 
wypadków w trakcie zajęć wychowania fizycznego, w tym w Szkole Podstawowej -
21; w Gimnazjum – 19; w Liceum - 2. W Szkole Podstawowej w ww. latach 
szkolnych doszło do odpowiednio 4, 2, 3, 5, 3, 4 wypadków; w Gimnazjum 
odpowiednio: 2, 9, 2, 1, 4, 1 wypadków. W Liceum było po jednym wypadku w roku 
szkolnym 2008/2009 i 2009/2010. Ich przyczyną była nieuwaga uczniów 
i nieumyślne uderzenia, a skutkiem były najczęściej kontuzje typu: zwichnięcie, 
skręcenie stawu, stłuczenie, złamanie kończyny, przytrzaśnięcie drzwiami palców.  

O powyższych wypadkach niezwłocznie powiadomiono rodziców ucznia, który uległ 
wypadkowi. W dniu wypadku (najpóźniej 7 dni po wypadku) sporządzane były 
protokoły powypadkowe. Z treścią protokołów powypadkowych zapoznawani byli 
pełnoletni uczniowie, którzy ulegli wypadkowi lub rodzic/rodzice ucznia 
niepełnoletniego. Protokół powypadkowy podpisywany był przez zespół 
powypadkowy wskazany w nim i przez s. Dyrektor oraz przez rodzica/rodziców 
(prawnych opiekunów) lub przez pełnoletniego ucznia.  

W Zespole Szkół prowadzony był rejestr wypadków, który zawierał elementy 
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach. W bazie danych SIO odnotowywano 
wszystkie wypadki na zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie 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 
                                                      
17 Dz. U. Nr 139, poz. 1133. 
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danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów 
przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków 
zestawień zbiorczych18.  

(dowód: akta kontroli str. 168-189) 

W działalności kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości. 

W Zespole Szkół brak było dokumentu potwierdzającego powołanie przez 
s. Dyrektor zespołu powypadkowego stosownie do § 43 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach, który stanowi, że członków zespołu (powypadkowego) powołuje 
dyrektor. W sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole Szkół, w skład komisji wchodziła 
wicedyrektor Dorota Główczak i nauczyciel, na którego lekcji/dyżurze miał miejsce 
wypadek (skład zespołu odnotowywano w protokole powypadkowym). W skład 
zespołu powypadkowego nie wchodził pracownik bezpieczeństwa i higieny pracy, co 
jest wymagane dyspozycją § 43 ust. 4 ww. rozporządzenia. W trakcie kontroli NIK, 
23 listopada 2012 r. s. Dyrektor zarządzeniem nr 06/2012/2013 powołała członków 
zespołu powypadkowego we właściwym składzie. 

(dowód: akta kontroli str. 193, 194) 

S. Dyrektor wyjaśniła, że od początku istnienia szkoły została ustnie powołana 
komisja zespołu powypadkowego. Ponieważ ci doświadczeni już pracownicy pracują 
do dziś nigdy ten skład nie był zmieniony. Jako nowy dyrektor szkoły (od 
13.08.2012 r.) widząc brak dokumentu powołania członków komisji dokonałam tego 
zarządzeniem dyrektora nr 06/2012/2013 z dnia 23 listopada 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 152, 153, 190, 191) 

Paragraf 41 ust. 1 ww. rozporządzenia stanowi, że o każdym wypadku zawiadamia 
się niezwłocznie: (…) organ prowadzący szkołę i radę rodziców. W Zespole Szkół 
brak było dokumentu potwierdzającego powiadomienie organu prowadzącego 
szkołę i Rady Rodziców. Na podstawie protokołów powypadkowych ustalono, że 
każdorazowo o wypadku powiadamiani byli rodzice ucznia, który uległ wypadkowi. 
Specjalista ds. bhp oświadczyła, że jest niezwłocznie informowana o każdym 
wypadku osób pozostających pod opieką szkoły, a Rada Rodziców powiadamiana 
była o wypadkach dwa razy w danym roku szkolnym, podczas posiedzeń Rady. 

(dowód: akta kontroli str. 168-173, 192, 193, 194)  

S. Dyrektor wyjaśniła, że kontakt z organem prowadzącym szkołę, czyli ze 
Zgromadzeniem Córek Maryi Wspomożycielki – Siostry Salezjanki – Inspektoria 
Wrocławska, dokonuje się drogą telefoniczną, mailową lub osobiście, Organ 
prowadzący jest niezwłocznie informowany o wszystkich wypadkach na lekcjach 
wychowania fizycznego, co potwierdza wydanym oświadczeniem. W załączonym do 
wyjaśnienia oświadczeniu, s. Przełożona Prowincjonalna podała, że Zgromadzenie 
jest na bieżąco informowane o działalności i wszystkich wydarzeniach w Zespole 
Szkół, m.in. o wypadkach na lekcjach wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 15-154) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w zakresie tworzenia i przestrzegania bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć wychowania fizycznego. 

                                                      
18 Dz. U. Nr 277, poz. 2746, ze zm. 
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5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz nadzór pedagogiczny w zakresie 
wychowania fizycznego. 

5.1. Stan zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego. 

Według stanu na 30 września 2011 r. w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 
dziewięcioro nauczycieli nauczania zintegrowanego, w tym czworo dyplomowanych, 
czworo mianowanych i jeden stażysta, z wykształceniem wyższym magisterskim.  

Jeden spośród dziewięciorga nauczycieli ukończył kurs w zakresie gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej. Kontrolującej nie przedłożono dokumentów 
potwierdzających posiadanie przez pozostałych nauczycieli kształcenia 
zintegrowanego, dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 121-124) 

Według stanu na 30 września 2011 r., w Zespole Szkół zatrudnionych było ośmioro 
nauczycieli wychowania fizycznego, w tym troje dyplomowanych, troje mianowanych 
i dwoje kontraktowych. Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego posiadali 
wyższe wykształcenie w zakresie wychowania fizycznego, z przygotowaniem 
pedagogicznym, prowadząc zajęcia zgodnie z poziomem wykształcenia 
wymaganym dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół, a także kierunkiem 
wykształcenia zgodnym z nauczanym przedmiotem/rodzajem prowadzonych zajęć. 
W dniu 19 kwietnia 2012 r. został zatrudniony dziewiąty nauczyciel wychowania 
fizycznego. Spośród ww. nauczycieli: dwoje posiadało uprawnienia instruktora piłki 
nożnej i ręcznej, po jednym (odpowiednio) uprawnienia instruktora atletyki, lekkiej 
atletyki i koszykówki, instruktor sportu w koszykówce, jeden ukończył kurs 
w zakresie pierwszej pomocy, uzyskując tytuł ratownika, jeden jest instruktorem 
lekkoatletyki i specjalistą z zakresu odnowy biologicznej.  

(dowód: akta kontroli, str. 124-125, 128-130) 

W przedstawionym wyżej zakresie (pkt 5.1.) nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5.2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego.  

Spośród dziewięciorga nauczycieli nauczania zintegrowanego, ośmioro w latach 
szkolnych 2009/2010-2011/2012 uczestniczyło łącznie w 32 formach doskonalenia 
zawodowego. Żadna z powyższych form nie dotyczyła prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej.  

W ww. latach szkolnych troje spośród 9 nauczycieli wychowania fizycznego 
uczestniczyło łącznie w siedmiu przedmiotowych formach kształcenia i doskonalenia 
zawodowego. Nauczyciele tego przedmiotu uczestniczyli 17 marca 2009 r. 
i 4 czerwca 2010 r. w posiedzeniach informacyjnych Rady Pedagogicznej 
dotyczących podstawy programowej z 2008 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 124-127, 133) 

Spośród ośmiorga nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczących w badaniu 
ankietowym, na pytanie, czy zapewniono Panu/Pani systematyczną pomoc 
nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie realizacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r., dwoje nauczycieli odpowiedziało - tak, dwoje - 
raczej tak, dwoje – raczej nie i dwoje – nie. Brak dostatecznej bazy (m.in. bieżni, 
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boiska, pełnowymiarowej hali sportowej, mała ilość zajęć na dużej sali) ośmioro 
nauczycieli wskazało, jako istotny problem utrudniający realizację podstawy 
problemowej wychowania fizycznego z 2008 r. Po jednym nauczycielu wskazało 
m.in. na utrudnienia z dofinansowaniem niektórych projektów sportowych, brakiem 
szkoleń i konferencji z tematyki wychowania fizycznego. Wskazano również na fakt, 
że nauczyciel wychowania fizycznego powinien zaczynać pracę z uczniem 7-letnim, 
a zaczyna z 10-letnim. 

(dowód: akta kontroli, str. 135) 

100% ankietowanych nauczycieli kształcenia zintegrowanego odpowiedziało, że nie 
zapewniono im systematycznej pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego 
w zakresie realizacji modułu wychowania fizycznego podstawy programowej 
kształcenia zintegrowanego z 2008 r., przy czym, jedna osoba stwierdziła, że 
systematycznie nie, ale zawsze może liczyć na pomoc nauczycieli wychowania 
fizycznego. Dziewięcioro ankietowanych ww. nauczycieli uważa, że są w pełni 
przygotowani do realizacji wymagań szczegółowych modułu wychowania fizycznego 
podstawy programowej kształcenia zintegrowanego z 2008 r. (dwoje - tak, siedmioro 
– raczej tak). 

(dowód: akta kontroli, str. 134) 

NIK zwraca uwagę, że w kontrolowanym okresie tylko troje spośród dziewięciorga 
nauczycieli wychowania fizycznego doskonaliło swoje kwalifikacje zawodowe. 
Ponadto, nauczyciele wychowania fizycznego nie uczestniczyli w formach 
doskonalenia zawodowego niezbędnych do wdrażania podstawy programowej 
z 2008 r. z wyjątkiem dwóch posiedzeń Rady Pedagogicznej o charakterze 
informacyjnym. Również nauczyciele kształcenia zintegrowanego nie uczestniczyli 
w formach doskonalenia zawodowego z zakresu wychowania fizycznego i edukacji 
zdrowotnej. 

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 8 Statutu Szkoły Podstawowej dyrektor w szczególności 
organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe i formację nauczycieli, uwzględniając 
charakter szkoły oraz jej cele i zadania statutowe. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie (pkt 5.2.) 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

W Zespole Szkół, zarządzeniem nr 10 s. Dyrektor z 23 listopada 2009 r., 
wprowadzono regulamin nadzoru pedagogicznego, w którym określono m.in. cele, 
formy nadzoru, zadania dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz 
wprowadzono regulamin prowadzenia ewaluacji i kontroli.  

(dowód: akta kontroli, str. 265-270, 322) 

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2009/2010 Szkoły Podstawowej 
w klasach I-III uwzględniono m.in. kontrolę wdrażania nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego oraz kontrolę oceniania uczniów. Ze sprawozdania z kontroli 
w zakresie realizacji podstawy programowej z 2008 r. i zgodności programu 
nauczania z ww. podstawą, którą objęto trzech nauczycieli, wynikało, że prowadzili 
oni zajęcia zgodnie z założeniami programowymi, a wpisy w kartach monitorowania 
potwierdzały systematyczną realizację treści programu nauczania.  

(dowód: akta kontroli, str. 271-277) 
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W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Gimnazjum 
uwzględniono kontrolę realizacji przez jednego nauczyciela wychowania fizycznego 
podstawy programowej z 2008 r. oraz oceniania osiągnięć uczniów. W końcowo- 
rocznych Wnioskach z kontroli z nadzoru pedagogicznego zapisano, że nauczyciel 
realizuje podczas zajęć wymagane w podstawie programowej treści nauczania 
i odnotowuje realizowane treści w kartach monitorowania podstawy programowej. 

(dowód: akta kontroli, str. 278-283) 

W Szkole Podstawowej (I etap) zaplanowano i zrealizowano w roku szkolnym 
2011/2012 obserwację jednych zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Nie 
sformułowano zaleceń lub wniosków z obserwacji. 

W Szkole Podstawowej (II etap) w okresie objętym kontrolą, zaplanowano 
i zrealizowano 9 obserwacji, w tym cztery w zakresie realizacji celów podstawy 
programowej. Zrealizowano je wyłącznie w zakresie realizacji zajęć ruchowych 
(skok przez kozła, tor przeszkód, podawanie piłki, nauka odbicia z odskoczni). 
Ponadto, w jednym przypadku obserwacją objęto stosowanie zasad wystawiania 
ocen okresowych i końcowych. W wyniku ww. obserwacji nie zostały wydane 
zalecenia lub wnioski. 

W Gimnazjum zaplanowano i zrealizowano 6 obserwacji w latach szkolnych 
2010/2011 i 2011/2012, w tym dwie w zakresie realizacji podstawy programowej, 
przy czym faktycznie dotyczyły one zajęć ruchowych (praca ramion i nóg w pływaniu 
kraulem na plecach, nauka rzutu z biegu po kozłowaniu). W wyniku powyższych 
obserwacji nie wydano zaleceń lub wniosków.  

W Liceum nie planowano i nie zrealizowano obserwacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 359-360) 
Nieskuteczny nadzór pedagogiczny, sprawowany przez s. Dyrektor na podstawie 
art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, w zakresie określonym w art. 33 ust. 
2 pkt 2 i 3 tej ustawy, tj. realizacji podstaw programowych i przestrzegania zasad 
oceniania, spowodował m.in. dopuszczanie w kolejnych latach szkolnych programu 
nauczania niezawierającego wszystkich wymagań podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. dla gimnazjum i realizację zajęć przez nauczycieli, 
na podstawie planów dydaktycznych.  

Nadzór w zakresie realizacji ww. podstawy programowej ograniczono do obserwacji 
zajęć ruchowych, pomijając wdrażanie ww. podstawy programowej przez 
nauczycieli wychowania fizycznego.  

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

W kwietniu 2010 r. Kuratorium Oświaty monitorowało wdrażanie podstawy 
programowej z 2008 r. w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej. W ankiecie  
podano, że od początku roku szkolnego 2009/2010 nie zorganizowano w klasach 
pierwszych zajęć z zakresu pierwszej pomocy, ale zamierza się je przeprowadzić do 
końca roku szkolnego (zajęcia te przeprowadzono 19 maja 2010 r.).  

Na pytanie w ankiecie: „w jaki sposób nauczyciele zapoznawali się z nową 
podstawą programową” zaznaczono odpowiedź „indywidualnie i na zebraniu rady 
pedagogicznej”; „czy szkoła oczekuje wsparcia we wdrażaniu nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego” zaznaczono odpowiedź „tak” w zakresie 
„doposażenia szkoły”. Weryfikacja powyższych danych została przeprowadzona 
14 maja 2010 r., przy czym Zespół Szkół nie dysponuje dokumentami tego 
sprawdzenia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli, str. 241, 242, 300-314, 322) 

Wielkopolski Kurator Oświaty przeprowadził 22 listopada 2010 r. kontrolę 
prawidłowości wykonania przez dyrektora zadań w zakresie planowania nadzoru 
pedagogicznego nie stwierdzając nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli, str. 315-321) 

W okresie objętym kontrolą NIK, w Zespole Szkół kontrolę przeprowadziła Komenda 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej (opis pkt 4.1. wystąpienia).  

Państwowa Inspekcja Pracy i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w okresie tym nie przeprowadzali kontroli w Zespole Szkół. 

(dowód: akta kontroli, str. 158-163, 195-197) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie (pkt 5.4.) 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zespołu Szkół 
w skontrolowanym zakresie mimo stwierdzonej nieprawidłowości. 

 

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 Kontroli19, wnosi o: 

1. Przestrzeganie zasad dopuszczania do użytku w Zespole Szkół programów 
nauczania i realizację zajęć wychowania fizycznego w oparciu 
o zatwierdzone programy. 

2. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa systemu oceniania osiągnięć 
uczniów z zakresu wychowania fizycznego. 

3. Dokumentowanie przekazania organowi prowadzącemu kopii protokołów 
kontroli zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z obiektów 
należących do szkoły i powiadamiania organu prowadzącego i Rady 
Rodziców o zaistniałych wypadkach uczniów. 

4. Zapewnienie uczniom zwolnionym z lekcji wychowania fizycznego 
na podstawie decyzji s. Dyrektora, udziału w zajęciach z zakresu edukacji 
zdrowotnej. 

5. Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego w zakresie wdrażania podstawy 
programowej wychowania fizycznego. 

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. 

                                                      
19 Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm. 
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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 28 stycznia 2013 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

  

Kontroler 

 

Dyrektor 

 

z up. Krzysztof Matuszek 

wicedyrektor 

Irena Wróblewska 

specjalista kontroli państwowej 
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