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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 Mirosław Babkiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83467 z  9 listopada 2012 r.  

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze, Lipia Góra 64, 64-820 
Szamocin (dalej: „Zespół Szkół”) 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Rychert, Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej 
Górze („Dyrektor Zespołu Szkół”) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzono w oddziałach o odpowiedniej 
liczebności, zakres zrealizowanych zajęć był zgodny z zakresem określonym 
w podstawie programowej2 przedmiotu. Zbadane programy nauczania wychowania 
fizycznego zostały dopuszczone do użytku szkolnego po zdiagnozowaniu potrzeb 
i możliwości psychofizycznych uczniów Zespołu Szkół i po pozytywnym 
zaopiniowaniu. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego posiadali 
odpowiednie kwalifikacje. Uczniom zapewniono bezpieczne warunki uczestnictwa 
w zajęciach wychowania fizycznego a także udział we współzawodnictwie 
sportowym, co sprzyjało osiąganiu przez nich dobrych wyników 
m.in. w pozaszkolnych zawodach sportowych i turniejach interdyscyplinarnych. 
Szkoła organizowała dla uczniów Szkoły Podstawowej pozalekcyjne zajęcia 
korekcyjno-wyrównawcze. Dyrektor Zespołu Szkół sprawowała skuteczny nadzór 
pedagogiczny w zakresie nauczania wychowania fizycznego. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niedostosowania programów nauczania 
wychowania fizycznego na II etapie edukacyjnym do warunków kształcenia3 
istniejących w Zespole Szkół i niezgodności Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania z niektórymi przepisami prawa. Ponadto, dokumentacja dotycząca 
wypadków na zajęciach wychowania fizycznego była prowadzona w sposób nie 
w pełni rzetelny.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). Od 1 września 2012 r. obowiązuje 
załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w tejże sprawie (Dz. U. z 2012 r., poz. 
977). 
3 Brak dostępu do niektórych obiektów i urządzeń sportowych, niezbędnych do realizacji treści określonych w tych 
programach. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

2 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena organizacji i efektów kształcenia w zakresie wychowania 
fizycznego i uprawiania sportu szkolnego 

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego  

W okresie objętym kontrolą NIK w ramach Zespołu Szkół funkcjonowała Szkoła 
Podstawowa w Lipiej Górze (dalej: „Szkoła Podstawowa”) i Publiczne Gimnazjum 
w Lipiej Górze (dalej: „Gimnazjum”).  

(Dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

 W Zespole Szkół, w okresie objętym kontrolą NIK, zajęcia z wychowania 
fizycznego były prowadzone w Szkole Podstawowej (corocznie) w  6 grupach 
ćwiczeniowych oraz w Gimnazjum w 3 grupach ćwiczeniowych (po jednej grupie 
w każdym oddziale klasy w obu typach szkół). Liczebność poszczególnych grup 
ćwiczeniowych, zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych4 (dalej: „rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania”), 
nie przekraczała 26 uczniów.  
 Tygodniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego był realizowany w systemie 
klasowo-lekcyjnym. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty5 (dalej: „ustawa o systemie oświaty”) wynosił 4 godziny lekcyjne 
na II etapie edukacyjnym Szkoły Podstawowej i 4 godziny lekcyjne w Gimnazjum.  

(Dowód: akta kontroli, str. 31-32) 

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

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru 
przez uczniów 

Zespół Szkół w okresie objętym kontrolą NIK nie korzystał z możliwości 
wynikających z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego6, zgodnie z którym zajęcia wychowania fizycznego mogą 
być organizowane przez szkołę, także jako zajęcia do wyboru przez uczniów.  

Dyrektor Zespołu Szkół podała w wyjaśnieniu, że pozyskiwanie dodatkowych 
środków finansowych pozwalało na wprowadzenie dużej liczby sportowych zajęć 
pozalekcyjnych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, a dodatkowe zajęcia sportowe były 
organizowane także w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (dalej: „Karta Nauczyciela”)7.  

(Dowód: akta kontroli, str. 30, 74-77) 

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

 

 
                                                      
4 Dz. U. Nr 15, poz.142, ze zm.; rozporządzenie straciło moc z dniem 31 sierpnia 2012 r. 

5 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.; art. 13a dodany przez art. 58 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. Nr 127, poz. 857) z dniem 16 października 2010 r. 

6 Dz. U. Nr 175, poz. 1042 (uprzednio: § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w tej samej     
sprawie, które straciło moc 1 września 2011 r. – Dz. U. Nr 136, poz. 1116). 
7 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. 
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1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo–rekreacyjnych 

1.3.1. W okresie objętym kontrolą NIK były realizowane nadobowiązkowe zajęcia 
pozalekcyjne sportowo–rekreacyjne, co dokumentowano w dziennikach zajęć 
pozalekcyjnych, zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji8. Liczebność uczniów 
na tych zajęciach (odpowiednio w stosunku do liczby wszystkich uczniów Zespołu 
Szkół) wynosiła: 
− w roku szkolnym 2009/2010: 101 uczniów (65,2%) w 10 grupach; tygodniowy 

wymiar zajęć sportowych (elementy gimnastyki, biegi, gry zespołowe) i zajęć 
zdrowotno-rekreacyjnych (pływanie i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna) 
wynosił 16 godz.,  

− w roku szkolnym 2010/2011: 74 uczniów (47,7%) w 8 grupach; tygodniowy 
wymiar zajęć sportowych (elementy lekkiej atletyki, biegi, gimnastyka i gry 
zespołowe) i zajęć zdrowotno-rekreacyjnych (pływanie i gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna) wynosił 13 godz.,  

− w roku szkolnym 2011/2012: 46 uczniów (29,1%) w 2 grupach; tygodniowy 
wymiar zajęć sportowych (elementy lekkiej atletyki, biegi, gimnastyka i gry 
zespołowe) i zajęć zdrowotno-rekreacyjnych (gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna) wynosił 6 godz. 

(Dowód: akta kontroli str. 67-68) 

1.3.2. W Zespole Szkół były realizowane nadobowiązkowe zajęcia sportowo–
rekreacyjne wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) Karty Nauczyciela. Nauczyciele 
wychowania fizycznego, zgodnie z § 11a 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 dokumentacji, prowadzili 
dzienniki zajęć. Liczebność uczniów na tych zajęciach (odpowiednio w stosunku do 
liczby wszystkich uczniów) i tygodniowy wymiar zajęć wynosiły: 
-  w roku szkolnym 2009/2010: 23 uczniów (14,8%) w 2 grupach; tygodniowy 
wymiar zajęć sportowych (tenis stołowy, elementy piłki nożnej i siatkowej) wynosił  
2 godz.,  
-  w roku szkolnym 2010/2011: 50 uczniów (32,3%) w 3 grupach; tygodniowy 
wymiar zajęć sportowych (tenis stołowy, elementy piłki nożnej i siatkowej)  i  zajęć 
zdrowotno-rekreacyjne (aerobik) wynosił 3 godz.,  
-  w roku szkolnym 2010/2011: 39 uczniów (24,7%) w 3 grupach; tygodniowy 
wymiar zajęć sportowych (tenis stołowy, elementy piłki nożnej i siatkowej) 3 godz. 
W badaniu ankietowym, przeprowadzonym przez NIK  wśród uczniów ostatnich klas 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 22 uczniów (78,6% ankietowanych) podało, 
że uprawia jakąś dyscyplinę sportową lub ćwiczy rekreacyjne poza szkołą, w tym: 
10 uczniów (35,7% ankietowanych) - systematycznie i 12 uczniów (42,8% 
ankietowanych) - sporadycznie. 

(Dowód: akta kontroli, str. 22-29, 67-69, 118a-119, 320-344, 547-548) 

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

 

 

                                                      
8 Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm. 
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1.4. Organizacja zajęć korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy 
i zagrożonych nadwagą lub otyłością 

Dla uczniów z wadami postawy w Szkole Podstawowej były realizowane zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wady postawy9 
występowały w roku szkolnym 2009/2010 u 16 uczniów (16,3% uczniów szkoły), 
w roku szkolnym 2010/2011 u 15 uczniów (15,2% uczniów szkoły) i w roku szkolnym 
2011/2012 u 18 uczniów (16,7% uczniów szkoły). Badania przeprowadzone  
w Szkole Podstawowej przez lekarza lub pielęgniarkę szkolną nie wykazały 
występowania nadwagi lub otyłości. Dyrektor Zespołu Szkół podała w wyjaśnieniu, 
że nie otrzymywała informacji na temat wad postawy, nadwagi lub otyłości u 
uczniów Gimnazjum. 

Frekwencja na tych zajęciach w latach szkolnych 2009/2010, 2010/011, 
2011/2012 wynosiła odpowiednio 100,0%, 100,0% i 77,8% uczniów z wadami 
postawy10. Zajęcia te prowadzili nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje11 
i prowadzili oni dzienniki zajęć. Zespół Szkół dysponował odpowiednim 
pomieszczeniem i wyposażeniem do prowadzenia tego typu zajęć.  

 (Dowód: akta kontroli, str. 21-21a, 115-116, 118a-119, 320a-336, 547-548) 

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

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

1.5.1. W okresie objętym kontrolą NIK dopuszczono do użytku następujące 
programy nauczania wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego:  
A. Dla I etapu edukacyjnego:  
1) Nr DKW-4014-166/99 – „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna – 

Z Ekoludkiem w szkole", autorzy: H. Kitlińska-Pięta, A. Maliszewska, E. Kardaś 
(realizowany do roku szkolnego 2010/2011), 

2) Nr SZPN/1/Ie/ew/2009 - „Kolorowa klasa. Program nauczania zintegrowanego 
w klasach I-III”, autorzy: A. Mitoraj-Hebel, K. Sirak-Stopińska, M. Jarząbek, 
B. Zachodny (realizowany od roku szkolnego 2009/2010),  

3) Nr  SZPN/1/Ie/ew/2010 - „Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Program edukacji 
wczesnoszkolnej w kl. I-III szkoły podstawowej”, autorzy: A. Mitoraj-Hebel, 
K. Sirak-Stopińska, M. Jarząbek, B. Zachodny (realizowany od roku szkolnego 
2010/2011), 

4) Nr SZPN/1/Ie/ew/2011 - „Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III 
szkoły podstawowej. Uczę z Ekoludkiem”, autorzy: H. Pięta, D. Orzechowska, 
I. Tolak, M. Stępień (realizowany od roku szkolnego 2011/2012). 

 
B. Dla II etapu edukacyjnego: 
1) Nr DKW-4014-68/99 - „Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI 

szkoły podstawowej”, autor: A. Romanowska (realizowany do roku szkolnego 
2009/2010),  

2) Nr SZPN/10/IIe/w-f/2012 - „Program wychowania fizycznego dla II etapu 
edukacyjnego Zdrowie-Sport–Rekreacja”, autor: U. Kierczak (realizowany od 
roku szkolnego 2012/2013). 
 

                                                      
9 Najczęściej: płaskostopie (5x), garbienie się (3x), koślawość kolan (2x) i niskorosłość (2x), a także odstające łopatki, 
zaburzenia statyki ciała, szewska klatka piersiowa, skolioza i zaburzenia rozwoju psychomotorycznego. 
10 Przyczyna nieuczestniczenia czterech uczniów w zajęciach w roku szkolnym 2011/2012 - brak zgody rodziców. 
11 Nauczyciel kształcenia zintegrowanego (I.W.): ukończone studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej i nauczyciel wychowania fizycznego (M.G.) – magister wychowania fizycznego. 
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C. Dla III etapu edukacyjnego:  
1) Nr DKW-4014-290/99 - „Program wychowania fizycznego, klasy I–III gimnazjum”, 

autor: M. Śmiglewska (realizowany do roku szkolnego 2010/2011), 
2) Nr SZPN/14/IIIe/w-f/2009 - „Program wychowania fizycznego. III etap 

edukacyjny”, autor: M. Śmiglewska, (zmodyfikowany przez A.N. - nauczyciela 
wychowania fizycznego w Zespole Szkół, (realizowany od roku szkolnego 
2009/2010), 

3) Nr SZPN/2/IIIe/w-f/2011 - „Koncepcja Edukacji Fizycznej. Zdrowie. Sport. 
Rekreacja”, autorzy: U. Kierczak, J. Janota (realizowany od roku szkolnego 
2010/2011). 

Badanie wybranych programów nauczania12, m.in. wykazało, że:  
− ich dopuszczenie do użytku, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania 
do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników13, było 
poprzedzone diagnozą14 potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów 
danego typu szkoły (uwzględniającą wyniki badań przesiewowych z końca 
poprzedniego roku szkolnego, przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną),  

− programy dla I i III etapu edukacji zostały pozytywnie zaopiniowane15 pod 
względem ich zgodności z podstawą programową wychowania fizycznego 
z 2008 r., obowiązującą na I i III etapie edukacji i pod względem dostosowania 
do potrzeb możliwości uczniów, dla których były przeznaczone,  

− Zespół Szkół posiadał obiekty sportowe, urządzenia i sprzęt sportowy, 
umożliwiające realizację treści zawartych w programie Nr SZPN/14/IIIe/w-
f/2009, 

− programy dla I i III etapu edukacyjnego16 zawierały treści podstawy programowej 
z 2008 r. określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół.  

(Dowód: akta kontroli, str. 65-66, 117-118, 131-132, 201-299, 373-381, 538-547a) 

1.5.2. W dwóch dopuszczonych do użytku programach wychowania fizycznego dla 
II etapu edukacyjnego17, jako formę realizacji zajęć wychowania fizycznego 
wskazano m.in. pływanie i jazdę na łyżwach oraz ćwiczenia fizyczne z użyciem 
przyrządów typu „mały atlas”, stepper i ergometr rowerowy. Zespół Szkół 
nie dysponował pływalnią, lodowiskiem, sprzętem sportowym typu „mały atlas”, 
stepper czy ergometrem rowerowym. Wymienione formy zajęć nie były więc 
realizowane. Było to niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 2) lit. c rozporządzenia w sprawie 
dopuszczania programów nauczania. Według tych przepisów program nauczania 

                                                      
12 Dla każdego etapu edukacyjnego, w tym programy: Nr SZPN/1/Ie/ew/2009 pn. „Kolorowa klasa. Program nauczania 
zintegrowanego w klasach I-III”, Nr DKW-4014-68/99 - „Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły 
podstawowej”, Nr SZPN/10/IIe/w-f/2012, Nr SZPN/14/IIIe/w-f/2009 - „Program wychowania fizycznego dla II etapu 
edukacyjnego Zdrowie-Sport–Rekreacja” i Nr SZPN/14/IIIe/w-f/2009 - „Program wychowania fizycznego. III etap edukacyjny”. 
13 Dz. U. Nr 89, poz. 730 (rozporządzenie utraciło moc 18 lipca 2012 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie w tej samej 

sprawie z dnia 21 czerwca 2012 r., w którym w § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c pozostawiono tożsame rozstrzygnięcia). 
14 Za wyjątkiem programu Nr SZPN/1/Ie/ew/2009 dla I etapu edukacyjnego gdzie diagnoza na podstawie badań 
przesiewowych nie jest możliwa. 
15 A. Nawrat - doktor nauk o kulturze fizycznej, A. Aniszewska - nauczyciel dyplomowany (magister edukacji wczesnoszkolnej), 
zespół przedmiotowo-metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół. 
16 W tym programy: Nr SZPN/1/Ie/ew/2009 pn. „Kolorowa klasa. Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III”, 
Nr SZPN/14/IIIe/w-f/2009 - „Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego Zdrowie-Sport–Rekreacja” 
i Nr SZPN/14/IIIe/w-f/2009 - „Program wychowania fizycznego. III etap edukacyjny”. 
17 Nr DKW-4014-68/99 - „Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej”, realizowany w latach 
szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 i Nr SZPN/10/IIe/wf/2012 - „Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego 
Zdrowie - Sport – Rekreacja”, realizowany w roku szkolnym 2012/2013. 
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zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem m.in. 
warunków, w  jakich będzie realizowany. 
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, cyt.: Autorski program wychowania fizycznego dla 
klas IV-VI szkoły podstawowej Nr DKW-4014-68/99 był jednym z programów z listy 
programów dopuszczonych do stosowania przez Ministra Edukacji Narodowej i nie 
mógł on być modyfikowany dla potrzeb Zespołu Szkół. Spośród wszystkich 
ww. programów nauczyciel wybrał najbardziej odpowiadający potrzebom 
i możliwościom naszej szkoły. W odniesieniu do „Programu wychowania fizycznego 
dla II etapu edukacyjnego Zdrowie-Sport – Rekreacja” Nr SZPN/10/IIe/wf/2012 
na rok szkolny 2012/2013 w nieodległej miejscowości Margonin otwarto w 2012 r. 
sztuczne lodowisko, co pozwoli szkole na zrealizowanie założonych treści.  

(Dowód: akta kontroli, str. 131-132, 387-388) 

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

1.6.1. Na podstawie badania dzienników lekcyjnych pod kątem realizacji treści 
podstawy programowej, ujętych w wybranych programach nauczania realizowanych 
w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 na I i III etapie edukacyjnym, NIK 
stwierdziła, że:  
− dla I etapu edukacyjnego, treści programowe w pełnym cyklu kształcenia 

zrealizowano na podstawie ww. programu Nr SZPN/1/Ie/ew/2009 „Kolorowa 
klasa. Program nauczania zintegrowanego w klasach I-III”, w łącznym wymiarze 
310 godzin, spełniając (w 106,9%) wymóg 290 godzin, określony w załączniku 
Nr 3a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. 
Podstawa programowa dla tego etapu edukacyjnego została zrealizowana 
w zakresie wymaganym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 

− dla III etapu edukacyjnego, treści programowe zrealizowano w pełnym cyklu 
kształcenia na podstawie programu Nr SZPN/14/IIIe/w-f/2009 „Program 
wychowania fizycznego. III etap edukacyjny”, w łącznym wymiarze 409/405 
godzin (dziewczynki/chłopcy), spełniając tym samym (odpowiednio 
w 106,2%/105,2%) wymóg 385 godzin, określony w załączniku Nr 6a do 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. Podstawa 
programowa dla tego etapu edukacyjnego została zrealizowana w zakresie 
wymaganym w ww. załączniku nr 4. Zapisy w dziennikach lekcyjnych 
uniemożliwiały jednoznaczne ustalenie miejsca odbywania (na sali 
gimnastycznej, na boisku itp.) niektórych zajęć wychowania fizycznego. 
 

Zespół Szkół, za wyjątkiem przypadków przedstawionych w pkt 1.5.2. niniejszego 
wystąpienia, posiadał warunki (obiekty sportowe, urządzenia i sprzęt sportowy) 
odpowiednie do realizacji treści programowych obejmujących założenia podstawy 
programowej określonej w ww. załączniku nr 4.  

(Dowód: akta kontroli str. 131-132, 345-370, 373-383) 

1.6.2. W ramach aktywnego uczestnictwa uczniów w planowaniu, realizacji 
i ewaluacji zajęć, Zespół Szkół przeprowadził w latach szkolnych 
2010/2011 i 2011/2012 badania ankietowe wśród uczniów, dotyczące m.in. ich opinii 
o zajęciach wychowania fizycznego, o systemie oceniania, preferencji w zakresie, 
tematów do realizacji na zajęciach wychowania fizycznego oraz o przyczynach 
wypadków i sposobach zapobiegania im. Wyniki badań świadczą o pozytywnym 
odbiorze zajęć wychowania fizycznego przez 82-90% uczniów Szkoły Podstawowej 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

i przez 74-95% uczniów Gimnazjum. Wyniki te zostały uwzględnione w rocznych 
planach nauczania wychowania fizycznego.  

W ocenie NIK, działania te mogą świadczyć o stosowaniu w Zespole Szkół 
dobrej praktyki w powyższym zakresie. 

(Dowód: akta kontroli str. 120-127, 182-189, 382-383) 

1.6.3. W zbadanych oddziałach I i III etapu edukacyjnego na zajęciach wychowania 
fizycznego w ciągu trzech lat zrealizowano tematykę edukacji zdrowotnej, określoną 
w programach nauczania i zgodną z założeniami podstawy programowej określonej 
w załączniku odpowiednio Nr 2 i Nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Na I etapie edukacyjnym było 
to łącznie 37 godzin lekcyjnych z powyższego zakresu, a dla III etapu edukacyjnego 
64 godziny lekcyjne. 
  Edukacja zdrowotna była także wspierana poprzez realizację nauczania 
w ramach innych przedmiotów szkolnych18, a także poprzez prowadzenie przez 
Zespół Szkół różnorodnych form działalności prozdrowotnej. W ramach Szkoły 
Promującej Zdrowie realizowano programy wspomagające (Szkolny Zestaw 
Programów Wspomagających). We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Chodzieży realizowano programy: „Trzymaj Formę", „Bądźmy 
zdrowi - wiemy, więc działamy", „Zdrowe piersi", „Profilaktyka raka szyjki macicy", 
„Palisz? Ryzykujesz!". Stwierdzono coroczny udział Zespołu Szkół w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie „Promocja Zdrowego Stylu Życia" (Organizator PCK) oraz udział 
w Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie. W roku 2009/2010 Zespół 
Szkół uczestniczył w programie „Szklanka mleka". Corocznie Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szamocinie finansuje dla uczniów 
Gimnazjum warsztaty lub przedstawienia profilaktyczne z zakresu uzależnień: 
narkotykami, dopalaczami i alkoholem, prowadzone przez instytucje zewnętrzne. 
Zespół Szkół, współpracując z rodzicami, organizował dla społeczności lokalnej 
imprezę środowiskową pn. „Dnia Sportu", połączoną z festynem rodzinnym.  

W Zespole Szkół wyznaczono koordynatora edukacji zdrowotnej (nauczyciela 
wychowania fizycznego). Z jego zadań wynikała m.in. koordynacja współdziałania 
w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej nauczycieli różnych przedmiotów 
z pielęgniarką szkolną, z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Chodzieży, z Oddziałem PCK w Chodzieży oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu - 
koordynatorem wojewódzkim programu „Szkoła Promująca Zdrowie".  

Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego z rodzicami uczniów Zespołu 
Szkół nie była dokumentowana. Odbywała się poprzez kontakty nauczycieli 
z rodzicami, w ramach spotkań indywidualnych i zebrań klasowych. Nie 
podejmowano odrębnych, udokumentowanych działań w zakresie ewaluacji 
przebiegu zajęć wychowania fizycznego z udziałem rodziców uczniów. Zajęcia te 
były oceniane w ramach wewnętrznej oceny zajęć wychowania fizycznego, 
z udziałem uczniów. Jej wyniki przedstawiono w pkt 1.6.2. niniejszego wystąpienia. 

(Dowód: akta kontroli, str. 300-320, 373-385)  

1.6.4. W badaniu ankietowym 14 uczniów ostatniego oddziału Szkoły Podstawowej 
i 14 uczniów ostatniego oddziału Gimnazjum, przeprowadzonym w trakcie kontroli 
przez NIK, wszyscy ankietowani podali, że udział w szkolnych zajęciach 
wychowania fizycznego przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej. 
Ponadto, stwierdzili: nauczyciele wychowania fizycznego w szkole zachęcają 

                                                      
18 W programach nauczania biologii, wychowania do życia w rodzinie, zajęć technicznych, edukacji dla bezpieczeństwa i religii, 
(wszystkie zostały przyjęte po wejściu w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego z 2008 r. i uwzględniają jej 
wymagania) były ujęte treści z zakresu edukacji zdrowotnej, zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu.  
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do czynnego udziału w zajęciach, w pełni wykorzystują czas lekcji na ćwiczenia, 
prezentują zadania w sposób zrozumiały, prowadzą zajęcia w ciekawy i interesujący 
sposób oraz troszczą się o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej podali, że w trakcie zajęć wychowania 
fizycznego najczęściej grali w gry zespołowe (piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, 
dwa ognie - 85,7% odpowiedzi), wykonywali ćwiczenia gimnastyczne (85,7% 
odpowiedzi) i uprawiali lekkoatletykę (50,0% odpowiedzi).  

Uczniowie Gimnazjum podali, że w trakcie zajęć wychowania fizycznego 
najczęściej grali w gry zespołowe (piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, dwa ognie - 
100% odpowiedzi), wykonywali ćwiczenia gimnastyczne (92,9% odpowiedzi) i 
uprawiali lekkoatletykę (71,4% odpowiedzi). 

(Dowód: akta kontroli, str. 24-29) 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie (pkt 1.6.) 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
(pkt 1.5.2), działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze (pkt 1). 

2. Ocena funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
osiągnięć uczniów z przedmiotu wychowanie fizyczne 

2.1. Zgodność wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniów 
z wychowania fizycznego z obowiązującymi przepisami prawa. Stosowanie 
przez nauczycieli wychowania fizycznego przyjętych zasad oceniania. 

2.1.1. Na wewnątrzszkolny system oceniania (dalej: „WSO”), funkcjonujący 
w Zespole Szkół w okresie objętym kontrolą NIK, składały się Szkolne Zasady 
Oceniania (dalej: „SZO”), zawarte w statucie Zespołu Szkół z dnia 27 sierpnia 
2009 r.19 (dalej: „Statut”) i przedmiotowe systemy oceniania (dalej: „PSO”), 
corocznie opracowane przez nauczycieli dla poszczególnych klas i przedkładane 
Dyrektorowi Zespołu Szkół.  

W WSO m.in. określono wymóg uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny 
z wychowania fizycznego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia. 
Przywołano § 7 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 
publicznych ( dalej: „rozporządzenie w sprawie oceniania”)20, stanowiący, że przy 
ustalaniu ocen m.in. z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia.  

W SZO postanowiono, że nauczyciele tworzą przedmiotowe systemy oceniania, 
zwierające kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne. Podano ogólne 
kryteria ustalania ocen z zajęć edukacyjnych (np. uczeń na ocenę „celujący” m.in. 
posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w 
danej klasie). Wśród kryteriów oceny zachowania wymieniono m.in. uczęszczanie 
na obowiązkowe zajęcia szkolne, rozwijanie zainteresowań na zajęciach 
pozalekcyjnych, uczęszczanie na zajęcia nadobowiązkowe, udział i osiąganie 
sukcesów w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych (reprezentowanie 
szkoły). Uwzględniono także wymóg § 6 ust. 1 rozporządzenia o ocenianiu, 
stanowiący o obowiązku indywidualizowania pracy z uczniem, odpowiednio do jego 

                                                      
19 Przyjętego uchwałą Nr 4/2009/10 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z dnia 27 sierpnia 2009 r. i zmienionego jej uchwałami 
Nr 19/2009/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r., Nr 11/2010/2011 z dnia 29 listopada 2010 r., Nr 24/2010/2011 z dnia 27 czerwca 
2011 r. i Nr 11/2012/2013 z dnia 25 września 2012 r.  

20 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
(na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z 27 czerwca 2011 r.). 

W PSO dla nauczania zintegrowanego uwzględniono w ocenie opisowej 
osiągnięcia uczniów w odniesieniu do wymagań zrealizowanego modułu 
wychowania fizycznego.  

W PSO Gimnazjum określono m.in. wymagania (kryteria) na poszczególne 
oceny szkolne dla dyscyplin sportowych (gimnastyka podstawowa, lekkoatletyka, 
piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna). Stwierdzono, 
że w trakcie lekcji uwzględniane są potrzeby dzieci o słabej koordynacji ruchowej, 
z wadami podstawy, z problemami nadwagi i o bardzo niskiej sprawności 
(nie sprecyzowano, w jaki sposób są te potrzeby uwzględniane). Podano także 
ogólne kryteria ocen szkolnych z wychowania fizycznego, w których uwzględniono 
m.in: frekwencję, udział w nadobowiązkowych sportowych zajęciach pozalekcyjnych 
i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.  

(Dowód: akta kontroli, str. 146-181, 371-386, 389-537)  

Nieprawidłowości stwierdzone w PSO Gimnazjum polegały na niezaktualizowaniu 
ww. systemu, o czym świadczy przywoływanie corocznie jako podstawy prawnej 
nieobowiązującego już od września 2007 r. rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych21. W PSO dla 
Gimnazjum nie sformułowano wymagań edukacyjnych uwzględniających właściwą 
dla etapu edukacji podstawę programową z 2008 r., które są niezbędne m.in. 
do wystawienia uczniom poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (odpowiednio § 2 ust. 2 i § 3 
ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie oceniania). Opracowano bowiem kryteria 
na poszczególne oceny w ramach jedynie sześciu dyscyplin sportowych, nie 
ustalając kryteriów dla wszystkich wymagań edukacyjnych, wynikających z 
podstawy programowej (np. taniec).  

W PSO Gimnazjum, w ogólnych kryteriach ocen z wychowania fizycznego, nie 
uwzględniono możliwości uzyskania oceny celujący i bardzo dobry przez uczniów 
np. mniej sprawnych ruchowo, z problemami zdrowotnymi. Wyróżniono natomiast 
uczniów sprawnych fizycznie, którzy mogą otrzymać powyższe oceny reprezentując 
Gimnazjum w pozaszkolnych zawodach sportowych, czy uczestnicząc w 
pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Ponadto, jednym z kryteriów 
oceny była frekwencja uczniów na zajęciach (np. 100% na ocenę celujący). 
Powyższa sytuacja powoduje, że uczeń jest dwukrotnie oceniany za te same 
zagadnienia – w ramach oceny zachowania oraz wychowania fizycznego. 
Uregulowania powyższe są niezgodne odpowiednio: z § 11 ust. 1 i 6 rozporządzenia 
w sprawie oceniania, stosownie do których klasyfikacja śródroczna i roczna polega 
na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia.  

(Dowód: akta kontroli str. 371-386, 389-537) 

2.1.2. W badaniu ankietowym NIK wszyscy zapytani uczniowie ocenili, 
że wystawiane przez nauczycieli oceny z wychowania fizycznego odpowiadają ich 
poziomowi wiedzy, umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie zadań 
i ćwiczeń, znają wymagania z wychowania fizycznego oraz zasady i kryteria ich 
oceniania oraz, że zapoznano ich z zasadami (regulaminem) bezpiecznego 
wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego.  

                                                      
21 Dz. U. Nr 199, poz. 2046, ze zm. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej podali, że w ocenianiu osiągnięć uczniów, ich 
zdaniem głównie uwzględniano wysiłek fizyczny (10 odpowiedzi - 71,4% 
respondentów), sprawność fizyczną (11 odpowiedzi - 78,6%) i systematyczny udział 
w zajęciach (4 odpowiedzi - 28,6%).  

Uczniowie Gimnazjum podali, że w ocenianiu osiągnięć uczniów, ich zdaniem 
głównie uwzględniano wysiłek fizyczny (11 odpowiedzi - 78,6%), systematyczny 
udział w zajęciach (9 odpowiedzi - 64,3%) i sprawność fizyczną (7 odpowiedzi - 
50%). 

(Dowód: akta kontroli str. 24-29) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze (pkt 2). 

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

3.1. Frekwencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/20-2012 frekwencja uczniów 
na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, w porównaniu do frekwencji 
ogółem w Zespole Szkół, wynosiła: 

a) na II etapie edukacyjnym odpowiednio: 92% / 92%, 91% / 92% i 93% / 94%; 
b) na III etapie edukacyjnym oraz w Gimnazjum odpowiednio: 90,0% / 90,0%, 

90,0% / 89,0% i 91,0% / 92,0%.  
Przeprowadzone przez NIK badanie frekwencji na zajęciach wychowania fizycznego 
w  dniach 3 - 7 grudnia 2012 r., wykazało, że:  

a) w Szkole Podstawowej (II etap edukacyjny) wyniosła 95,6%, (nie było 
uczniów niećwiczących), 

b) w Gimnazjum wyniosła: 94,9%, (uczniów niećwiczących było 4,1%), w tym 
zwolnionych z zajęć na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół – 3,5%, 
a jeden uczeń (0,6%) nie ćwiczył z braku odpowiedniego stroju.  

W badaniu ankietowym NIK wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej (14 osób) 
i Gimnazjum (14 osób) podali, że chętnie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach 
wychowania fizycznego. Również wszyscy rodzice (opiekunowie) tych uczniów 
stwierdzili, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. 

(Dowód: akta kontroli, str. 24-29, 145, 190-192) 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

Liczba uczniów zwolnionych w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 przez 
Dyrektora Zespołu Szkół z czynnego udziału na zajęciach wychowania fizycznego 
wynosiła w Szkole Podstawowej odpowiednio: 3, 2 i 2 oraz w Gimnazjum 
odpowiednio: 4, 1 i 1. Dyrektor Zespołu Szkół, zwalniał uczniów z zajęć wychowania 
fizycznego na podstawie wniosków rodziców (opiekunów), które zawierały opinie 
wydane przez lekarzy, w związku z ograniczonymi możliwościami uczestniczenia 
uczniów w tych zajęciach. Zwolnienia dotyczyły czasu określonego w tych opiniach, 
zgodnie z wymogami wynikającymi z § 8 rozporządzenia w sprawie oceniania. 
Uczniowie zwolnieni przez dyrektora byli obecni na zajęciach wychowania 
fizycznego. 

(Dowód: akta kontroli, str. 145) 
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W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

3.3. Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym 

Udział uczniów Zespołu Szkół we współzawodnictwie sportowym, w okresie objętym 
kontrolą NIK, przedstawiał się następująco: 
a) w Szkole Podstawowej corocznie organizowano mistrzostwa szkoły w dwa ognie 

i w tenisie stołowym oraz turnieje interdyscyplinarne „Z Pyrkiem Bezpieczniej” 
i Powiatowy Turniej Sportowy Klas III.  
Liczba uczniów uczestniczących w zawodach pozaszkolnych wynosiła 
odpowiednio 29 uczniów (29,6% uczniów szkoły), 34 uczniów (34,3%) i 19 
uczniów (17,6%) 

b) w Gimnazjum corocznie organizowano mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym, 
a w roku szkolnym 2010/2011 – także mistrzostwa w piłce nożnej i piłce 
siatkowej.                                                                                                               
Liczba uczniów uczestniczących w zawodach pozaszkolnych wynosiła 
odpowiednio: 54 (94,7%uczniów szkoły), 55 (98,2%) i 33 (66,0%). 

Do największych osiągnięć uczniów Zespołu Szkół w zawodach pozaszkolnych 
należały:  
a)  w Szkole Podstawowej: zajęcie I i II miejsca w powiatowych biegach 

przełajowych dziewcząt oraz III miejsca w gminnym turnieju piłki nożnej halowej,  
b) w Gimnazjum: zajęcie I miejsca w powiatowym turnieju piłki nożnej halowej, I i II 

miejsca w biegach przełajowych dziewcząt i III miejsca chłopców, zajęcie III 
miejsca w powiatowym turnieju piłki siatkowej chłopców, II miejsca 
w powiatowym turnieju piłki nożnej halowej, III miejsca w powiatowych 
mistrzostwach w piłce koszykowej dziewcząt, oraz I, II i III miejsca 
w powiatowym turnieju biegów przełajowych. 

Zespół Szkół w okresie objętym kontrolą NIK nie zawierał pisemnych porozumień 
ze stowarzyszeniami lub klubami sportowymi, natomiast współpracował z klubem 
sportowym w zakresie rekrutacji zawodników spośród uczniów. Efektem tej 
współpracy było podniesienie poziomu umiejętności uczniów trenujących w klubie 
i podniesienie prestiżu Zespołu Szkół, dzięki osiąganym wynikom przez uczniów.  

(Dowód: akta kontroli, str. 199-200) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze (pkt 3). 
 
4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków realizacji 
zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowa kontrola obiektów sportowych należących do Zespołu Szkół 

W corocznych protokołach kontroli okresowych, przeprowadzanych przez zespoły 
z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego, zgodnie 
z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach22 odnoszono się m.in. do stanu technicznego 
ww. obiektów i wyposażenia apteczek, nie stwierdzając nieprawidłowości. Zespół 

                                                      
22 Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm. 
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Szkół posiadał w dobrym stanie obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy (w tym salę 
gimnastyczną, ogrodzone boisko sportowe i skocznię).  

Zespół Szkół posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa dla 
urządzeń i sprzętu sportowego zakupionego po 2002 r., a w sali gimnastycznej i na 
terenie boiska sportowego były zamieszczone tablice informacyjne z regulaminami 
bezpiecznego z nich korzystania.  

Nauczyciele wychowania fizycznego i kształcenia zintegrowanego na początku 
każdego roku szkolnego informowali uczniów o zasadach bezpieczeństwa 
na zajęciach wychowania fizycznego, co było odnotowywane w dziennikach 
lekcyjnych. 

(Dowód: akta kontroli, str. 63-66, 549-556) 

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

4.2. Sposób zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

Pokój nauczycielski dla nauczycieli wychowania fizycznego był wyposażony 
w apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjami ich 
użycia. Nauczyciele wychowania fizycznego i kształcenia zintegrowanego posiadali 
zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie 
z postanowieniami § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach. 

Dyrektor Zespołu Szkół zawarła 1 września 2009 r. z Przychodnią Zespołu 
Lekarzy Rodzinnych w Szamocinie „Porozumienie o wzajemnej współpracy w celu 
realizacji zadań z zakresu higieny szkolnej w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia” („Porozumienie”). Określono w nim zakres świadczeń 
pielęgniarki szkolnej, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, 
kierowanie postępowaniem przesiewowym, poradnictwo dla uczniów z problemami 
zdrowotnymi; udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, 
urazów i zatruć, prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej, udział w planowaniu 
i realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.  

W Zespole Szkół nie było gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Dyrektor Zespołu Szkół, wyjaśniła, że Szkoła mieści się w ponad 
100-letnim budynku, brak jest miejsca na gabinet, a miejscem udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej jest gabinet mieszczący się w budynku Zespołu Szkół 
w Szamocinie. Podała również, że terminy badań przesiewowych były uzgadniane 
z wychowawcami klas, na czas prowadzenia badań przygotowywano osobne 
pomieszczenie w szkole, do wyłącznej dyspozycji lekarza i pielęgniarki. 
Harmonogram świadczeń obejmował również przeprowadzanie dwukrotnie w ciągu 
miesiąca profilaktyki fluorkowej i były to dni, w których pielęgniarka dodatkowo 
świadczyła usługi objęte „Porozumieniem”. W pierwszym tygodniu września 
każdego roku m.in. kwalifikowano uczniów klas I-III do zajęć gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej. Doradztwo w zakresie profilaktyki, bezpieczeństwa i higieny, 
zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia odbywało się po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminów z wychowawcami klas.  

Zdaniem Dyrektor Zespołu Szkół, opieka medyczna nad uczniami w obecnym 
kształcie jest wystarczająca, w bieżącym roku sporządzono projekt techniczny 
adaptacji niezagospodarowanego strychu na cele edukacyjno-socjalne, 
co pozwoliłoby adaptować inne pomieszczenie szkoły na cele opieki medycznej. 

(Dowód: akta kontroli, str. 63-64, 70-99) 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

4.3.1. Dyrektor Zespołu Szkół wprowadziła m.in. „Procedury postępowania 
w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia” (dalej: „Procedury”)23. Określono 
m.in. zasady postępowania w Zespole Szkół w razie zaistnienia wypadku ucznia.  

W latach szkolnych 2005/2006 - 2011/2012 w Zespole Szkół miało miejsce sześć 
wypadków (odnotowanych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej) uczniów 
na zajęciach wychowania fizycznego, w tym w latach szkolnych: 2005/2006 – 
0 wypadków, 2006/2007 - jeden wypadek, w 2007/2008 – jeden wypadek, 
2008/2009: - 0 wypadków, w 2009/2010 – jeden wypadek, 2010/2011 – dwa 
wypadki i w 2011/2012 – jeden wypadek. Ich przyczynami była nieuwaga uczniów 
(5 wypadków) i nieprawidłowe odebranie piłki przez ucznia (1 wypadek).  

Dyrektor Zespołu Szkół corocznie powoływała zespół powypadkowy i w razie 
wypadku ucznia niezwłocznie powiadamiała jego rodziców (opiekunów prawnych), 
pracownika służby bhp, radę rodziców i organ prowadzący. Dyrektor Zespołu Szkół 
podpisywała protokoły powypadkowe, które były sporządzone według wzoru 
ustalonego w załączniku Nr 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach24 a także prowadziła rejestr wypadków 
uczniów w formie zgodnej ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do 
ww. rozporządzenia. Rodzice (opiekunowie) poszkodowanego ucznia zostali 
zaznajomieni z treścią protokołu.  

(Dowód: akta kontroli, str. 17-20, 46-48, 133-144) 

4.3.2. Analiza działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej 
zakresie wykazała następujące nieprawidłowości: 
1) Dokumentacja powypadkowa była niekompletna. W czterech przypadkach25 

brakowało w niej dokumentów potwierdzających wysłuchanie przez zespół 
powypadkowy wyjaśnień poszkodowanego ucznia, ponadto w jednym 
z powyższych przypadków26 brakowało także dokumentu potwierdzającego 
zgłoszenie wypadku przez nauczyciela. Przewodnicząca zespołu 
powypadkowego A.N. podała w wyjaśnieniach, że w wyniku błędnej interpretacji 
przepisów prawa uznano, iż forma ustna wyjaśnień lub zgłoszenia może być 
wystarczająca.  

2) Załączone do dokumentacji powypadkowej protokoły przesłuchania świadków 
5 wypadków27 i protokoły przesłuchania poszkodowanych w 2 wypadkach28, 
były podpisane tylko przez jednego z dwóch członków zespołu 
powypadkowego. Przewodnicząca zespołu powypadkowego podała 
w wyjaśnieniach, że błędnie uznano, iż spośród dwóch obecnych przy 
przesłuchaniu, wystarczy podpis jednej osoby przesłuchującej.  

W Procedurach nie określono trybu postępowania powypadkowego ani jego 
dokumentowania.  
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że w myśl § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy29, w związku z § 52 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2002 r. 
                                                      
23 Zarządzeniem Nr 23/VIII/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia szkolnych procedur działań opiekuńczych 
oraz procedur na wypadek niepożądanych zachowań uczniów. 
24 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
25 Dotyczy wypadków: DW z dnia 26 października 2009 r., AS z dnia 17 lutego 2011 r., KB z dnia 7 marca 2011 r. i MH z dnia 
30 marca 2012 r. 
26 Dotyczy wypadku  DW z dnia 26 października 2009 r. 
27 Dotyczy wypadków: MM z dnia 28 marca 2007 r., DW z dnia 14 marca 2008 r., DW z dnia 26 października 2009 r., AS z dnia 
17 lutego 2011 r. i KB z dnia 7 marca 2011 r.  
28 Dotyczy wypadków: MM z dnia 28 marca 2007 r. i DW z dnia 26 października 2009 r. 
29 Dz. U. Nr 105 poz.870. 
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Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zespół powypadkowy 
jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, 
w szczególności wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i zebrać informacje 
dotyczące wypadku od świadków. 
 

Dyrektor Zespołu Szkół m.in. podała w wyjaśnieniach, że wszystkie wypadki były 
jej zgłaszane, protokoły powypadkowe oddają stan faktyczny, przewodniczący 
zespołu powypadkowego podpisywał protokoły przesłuchań świadków wypadku 
a Zespół Szkół zatrudnia specjalistę ds. bhp, który był członkiem zespołu 
powypadkowego.  

W trakcie kontroli NIK Dyrektor Zespołu Szkół wprowadziła30 procedurę 
postępowania powypadkowego, określając szczegółowe zasady i formy 
dokumentowania postępowania powypadkowego.  

(Dowód: akta kontroli, str. 44-48, 74-114) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Zespołu Szkół w zbadanym obszarze (pkt 4). 
 
5. Aktywność nauczycieli wychowania fizycznego i nauczania 
zintegrowanego w zakresie doskonalenia zawodowego oraz 
skuteczności nadzoru pedagogicznego w dziedzinie wychowania 
fizycznego 

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

W Zespole Szkół w okresie objętym kontrolą NIK było zatrudnionych dwóch 
nauczycieli wychowania fizycznego. Byli to nauczyciele kontraktowi, którzy 
prowadzili zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w 
klasach gimnazjum. Zatrudnieni byli także trzej nauczyciele nauczania 
zintegrowanego. Byli to nauczyciele dyplomowani. 

Wszyscy ww. nauczyciele nauczali zgodnie z poziomem i kierunkiem 
wykształcenia, a ich specjalności były zgodne z nauczanym przedmiotem lub 
rodzajem prowadzonych zajęć, w tym: 
−  nauczyciele wychowania fizycznego posiadali wyższe wykształcenie 

magisterskie w kierunku wychowania fizycznego i posiadali następujące 
dodatkowe kwalifikacje: A. N: instruktor dyscypliny sportu - tenis ziemny, piłka 
siatkowa i fitness, M. G: menedżerstwo i zarządzanie sportem, instruktor piłki 
nożnej; 

− nauczyciele nauczania zintegrowanego posiadali wyższe studia magisterskie: 
A. S.: kierunek: pedagogika - nauczanie początkowe z wychowaniem 
przedszkolnym, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii 
i oligofrenopedagogiki; I. W.: wyższe studia magisterskie, kierunek pedagogika, 
- nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, studia podyplomowe 
z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, kurs kwalifikacyjny 
w zakresie wychowania do życia w rodzinie; T. Z.: wyższe studia magisterskie, 
kierunek historia, specjalność nauczycielska i studia podyplomowe w zakresie 
nauczania zintegrowanego. 

                                                      
30 Zarządzenie nr 0162/16/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do szkolnych procedur działań 
opiekuńczych. Zarządzenie to zostało przedstawione członkom Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 28 listopada 
2012 r.  
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 (Dowód: akta kontroli, str. 33-43, 49-62, 115-116, 128-130, 197) 

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

5.2. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego (w zakresie wychowania fizycznego) 

W okresie objętym kontrolą NIK wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego 
i nauczyciele kształcenia zintegrowanego uczestniczyli w różnych formach 
doskonalenia zawodowego z zakresu wychowania fizycznego, w tym w szkoleniach 
związanych z wdrażaniem podstawy programowej z 2008 r. 

W roku szkolnym 2009/2010 w szkoleniu: „Skuteczna realizacja podstawy 
programowej kształcenia ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem klasy I szkoły 
podstawowej i klasy I gimnazjum” (dokumentacja nie zawierała informacji o liczbie 
godzin szkolenia) uczestniczyli czterej nauczyciele, w tym trzej nauczyciele 
kształcenia zintegrowanego i jeden nauczyciel wychowania fizycznego. W szkoleniu: 
„Reforma programowa kształcenia ogólnego" (dokumentacja nie zawierała 
informacji o liczbie godzin szkolenia) uczestniczyli trzej nauczyciele kształcenia 
zintegrowanego. W szkoleniu: „Wdrażanie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” 
(3 godz.) uczestniczyli czterej nauczyciele, w tym trzej nauczyciele kształcenia 
zintegrowanego i jeden nauczyciel wychowania fizycznego. W szkoleniu: „Bądźmy 
zdrowi – wiemy, więc działamy” (dokumentacja nie zawierała informacji o liczbie 
godzin szkolenia) uczestniczyli dwaj nauczyciele wychowania fizycznego.  

W roku szkolnym 2010/2011 w warsztatach: „Projektowanie programów 
naprawczych” (4 godz.) uczestniczyli trzej nauczyciele kształcenia zintegrowanego 
i jeden nauczyciel wychowania fizycznego. Dwaj nauczyciele wychowania 
fizycznego ukończyli kurs dla kierowników/opiekunów wycieczek szkolnych i obozów 
wędrownych (18 godz.).  

W roku szkolnym 2011/2012 jeden nauczyciel wychowania fizycznego 
uczestniczył w szkoleniu: „Radosna siatkówka. Piłka siatkowa dla najmłodszych” 
(dokumentacja nie zawierała informacji o liczbie godzin szkolenia). 
Z tematyki tych szkoleń wynikało, że obejmowały one m.in.: 
a)  w odniesieniu do wszystkich nauczycieli związanych z nauczaniem wychowania 

fizycznego: diagnozowanie możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów 
w aspekcie wyboru, konstruowania i modyfikacji programu nauczania 
wychowania fizycznego/nauczania zintegrowanego, w tym edukacji zdrowotnej, 
diagnozowanie możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów w aspekcie 
wyboru, konstruowania i modyfikacji programu nauczania wychowania 
fizycznego/nauczania zintegrowanego, w tym edukacji zdrowotnej, 
konstruowanie (modyfikacja) i ewaluacji programu nauczania, w tym sposobu 
realizacji, ewaluacji procesu i efektów prowadzenia edukacji zdrowotnej; 

b)  w odniesieniu do nauczycieli wychowania fizycznego - dodatkowo: ocenianie 
osiągnięć szkolnych uczniów z wychowania fizycznego, w tym edukacji 
zdrowotnej i form zajęć do wyboru; koordynowanie działań w zakresie edukacji 
zdrowotnej w szkole, w tym współdziałania z innymi nauczycielami, pielęgniarką 
szkolną, rodzicami i uczniami; organizacji alternatywnych form (do wyboru przez 
uczniów) i realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego.  

(Dowód: akta kontroli, str. 128-130, 197) 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
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5.3. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Dyrektora Zespołu Szkół 
w zakresie wychowania fizycznego 

5.3.1. Dyrektor Zespołu Szkół sprawowała nadzór pedagogiczny w zakresie 
wychowania fizycznego. W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 
zaplanowano i przeprowadzono łącznie 125 obserwacji zajęć nauczycieli (100% 
zaplanowanych), w tym 60 obserwacji dotyczących nauczania zintegrowanego 
i 65 obserwacji (100% zaplanowanych) dotyczących wychowania fizycznego. 
Dotyczyły one następujących zagadnień: 
a)  rok szkolny 2009/2010 (przeprowadzono łącznie 26 obserwacji): 1) stopień 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w tym z wychowania 
fizycznego, 2) stosowanie indywidualizacji nauczania podczas zajęć 
wychowania fizycznego, 3) zgodność realizowanej liczby godzin zajęć 
lekcyjnych w tym wychowania fizycznego w kl. I Szkoły Podstawowej i kl. I 
Gimnazjum z liczbą godzin wynikających z ramowych planów nauczania, 
4) efekty działalności opiekuńczej-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i higieny na lekcjach wychowania fizycznego we wszystkich etapach 
kształcenia, 5) efekty działalności dydaktycznej przez sukcesy uczniów 
w zawodach sportowych; 

b)  rok szkolny 2010/2011 (przeprowadzono łącznie 58 obserwacji): 
1) monitorowanie sposobu wykorzystania godzin lekcyjnych, o których mowa 
w art. 42 ust. 2 pkt. 2 lit. a i b Karty nauczyciela, 2) monitorowanie wdrażania 
podstawy programowej kształcenia ogólnego, 3) prawidłowość dopuszczenia 
do użytku programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych 
i gimnazjach; 

c)  rok szkolny 2011/2012 (przeprowadzono łącznie 41 obserwacji): 
1) monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólnego, 2) zgodność organizacji zajęć 
wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo- lekcyjnych 
z ramowanymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach 
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz 
podziału na grupy dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych.  

W okresie objętym kontrolą  NIK Dyrektor Zespołu Szkół sformułowała jedno 
pisemne zalecenie po przeprowadzonej obserwacji, które dotyczyło  braku 
systematyczności oceniania trzech uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 
w kl. III Gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011. Zalecenie zostało zrealizowane w 
wyznaczonym terminie. 

5.3.2. Dyrektor Zespołu Szkół przeprowadziła, w okresie objętym kontrolą NIK, 
w obydwu szkołach, następujące ewaluacje problemowe obejmujące wychowanie 
fizyczne: 

a) w roku szkolnym 2009/2010: ewaluacja dotyczyła wpływu zajęć pozalekcyjnych 
z wychowania fizycznego na podnoszenie efektów kształcenia. Stwierdzono ich 
pozytywny wpływ na poszerzenie umiejętności i na wyższe oceny uczniów 
(semestralne i roczne) z wychowania fizycznego, wzrosła liczba uczniów 
biorących udział w zawodach sportowych i osiągających sukcesy na szczeblu 
powiatu, rejonu. 

b) w roku szkolnym 2010/2011: ewaluacja dotyczyła promocji szkoły w środowisku 
lokalnym przez udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. 
Stwierdzono umocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku przez 
osiągnięcia w zawodach sportowych na szczeblu powiatu oraz organizację 
przez szkołę zawodów o zasięgu gminnym, powiatowym. 
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c) w roku szkolnym 2011/2012: dotyczyła wymagania: „Procesy edukacyjne 
w szkole mają charakter zorganizowany, cel: zajęcia z wychowania fizycznego 
są zorganizowane zgodnie zobowiązującym prawem, wspierają rozwój uczniów, 
wpływają na ich uspołecznienie”. Stwierdzono pogłębienie wpływu zajęć 
wychowania fizycznego na rozwój uczniów, dla większości uczniów wychowanie 
fizyczne okazało się ważnym przedmiotem, wysoka frekwencja na zajęciach 
może świadczyć o ich atrakcyjności i poczuciu bezpieczeństwa, co zwiększyło 
zainteresowania sportem, realizację pasji sportowych, udział w zawodach 
sportowych. 

W ocenie NIK, prowadzenie ww. ewaluacji świadczy o stosowaniu w Zespole Szkół 
dobrej praktyki w powyższym zakresie.  

(Dowód: akta kontroli str. 78-94, 120-127, 182-189, 193-194) 

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

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością Zespołu Szkół w zakresie 
wychowania fizycznego 

W okresie objętym kontrolą NIK, Zespół Szkół nie był kontrolowany przez 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakresie objętym niniejszą kontrolą. W Zespole 
Szkół miało miejsce sześć kontroli w zakresie związanym z wychowaniem 
fizycznym, w tym: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży 
przeprowadził 5 kontroli stanu sanitarnego i technicznego wyposażenia budynku 
Zespołu Szkół i stanu terenu wokół budynku oraz Komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży - jedną kontrolę w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej obiektów należących do Zespołu Szkół. Kontrole nie wykazały 
nieprawidłowości, nie sformułowano zaleceń ani wniosków pokontrolnych. 

(Dowód: akta kontroli, str. 198) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, działalność Zespołu Szkół w zbadanym 
obszarze (pkt 5). 

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 Kontroli31, wnosi o: 

1. Stosowanie programów nauczania wychowania fizycznego w pełni 
odpowiadających istniejącym Zespole Szkół warunkom kształcenia.  

2. Stosowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zawierającego aktualne 
warunki oceniania uczniów na zajęciach wychowania fizycznego. 

3. Zapewnienie przestrzegania w Zespole Szkół wszystkich zasad postępowania 
w razie zaistnienia wypadku na zajęciach wychowania fizycznego. 

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 

                                                      
31 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.  
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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 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 14 lutego 2013 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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