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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 Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83477 z 19 listopada 2012 r.  

Jednostka 
kontrolowana Zespół Szkół nr 3 im. 750-lecia Jarocina, 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 168 

(dalej „Zespół Szkół”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Maria Sobczak, dyrektor  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1, działalność Zespołu Szkół w zakresie 
organizacji i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012. 

Powyższą ocenę działalności Zespołu Szkół uzasadnia zakres, istota i skutki 
nieprawidłowości, które polegały w szczególności na:  

-  nieprzestrzeganiu zasad dopuszczenia do użytku szkolnego programów 
nauczania z wychowania fizycznego; 

-  niezrealizowaniu w pełni, w cyklu kształcenia 2009/10-2011/12, podstawy 
programowej wychowania fizycznego w kl. I-III Szkoły Podstawowej 
w Gimnazjum (oddział A); 

-  niezgodności wewnętrznego systemu oceniania z zakresu wychowania 
fizycznego z przepisami prawa; 

-  niezorganizowaniu zajęć korekcyjnych dla uczniów ze stwierdzonymi przez 
lekarzy dysfunkcjami ruchowymi w latach szkolnych 2009/2010 i 2011/2012; 

-  nieprzestrzeganiu procedur obowiązujących w sytuacji wypadków uczniów 
na zajęciach wychowania fizycznego; 

-  braku tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania 
urządzeń i sprzętu sportowego.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1.  Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w Zespole Szkół2 zorganizowano zajęcia 
edukacyjne z wychowania fizycznego dla odpowiednio: w Szkole Podstawowej – 
177 uczniów (9 grup ćwiczeniowych, z tego na I etapie edukacyjnym 82 uczniów 
w 3 grupach ćwiczeniowych), 173 uczniów (9 grup ćwiczeniowych, na I etapie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 W skład Zespołu Szkół wchodziła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.  
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edukacyjnym 86 uczniów w 3 grupach ćwiczeniowych), 177 uczniów (9 grup 
ćwiczeniowych, na I etapie edukacyjnym 90 uczniów w 3 grupach ćwiczeniowych); 
w Gimnazjum - 124 uczniów (6 grup ćwiczeniowych), 114 uczniów (6 grup 
ćwiczeniowych) i 106 uczniów (6 grup ćwiczeniowych). 

(dowód: akta kontroli str. 6-23, 24-28) 

W kontrolowanym okresie liczebność grup ćwiczeniowych w Zespole Szkół, 
wynosząca od 14 do 20 uczniów w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej oraz od 14 
do 22 osób w klasach I-III Gimnazjum, była zgodna z § 6 ust. 5 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych3 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
ramowych planów nauczania”). 

(dowód: akta kontroli str. 24-28, 29-64, 87-123) 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowane były w latach szkolnych 2009/2010-
2010/2011 w systemie klasowo-lekcyjnym. Tygodniowy wymiar godzin był zgodny 
z liczbą godzin określoną w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty4. 

(dowód: akta kontroli str. 6-23, 24-28, 326-450, 474-605, 606-733, 1023-1029) 

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

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru 
przez uczniów 

We wrześniu 2011 r. Dyrektor Szkoły przygotowała propozycję zajęć do wyboru 
przez uczniów5, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, uwzględniającą m.in. potrzeby 
zdrowotne uczniów. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę 
Rodziców i Radę Pedagogiczną, a arkusz organizacyjny Zespołu Szkół z ww. 
danymi zatwierdził organ prowadzący. Na II etapie edukacyjnym zajęcia do wyboru 
(piłka koszykowa, unihokej, atletyka terenowa i zajęcia taneczne) zrealizowano 
w 3 oddziałach (100%). Na III etapie edukacyjnym zajęcia zrealizowano 
w 4 oddziałach (100%) w takich dyscyplinach, jak: piłka koszykowa, piłka nożna i 
 unihokej. Zajęcia rekreacyjne były prowadzone z atletyki terenowej i karate.  

(dowód: akta kontroli str. 18-23, 140-142, 147-149) 

Przeprowadzenie zajęć w formach do wyboru nauczyciele wychowania fizycznego 
dokumentowali w dziennikach lekcyjnych odnotowując tematy tych zajęć. Przy 
wystawionych ocenach bieżących nie podano, które z ocen dotyczą ww. zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 149, 474-605, 606-733, 790-792) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 

W latach objętych kontrolą, uczniowie uczestniczyli w nadobowiązkowych 
pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w tym w zajęciach z pływania 
odpowiednio 29, 25 i 31 uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 nadobowiązkowe 
zajęcia sportowe zorganizowano dla trzech grup w wymiarze 3 godzin tygodniowo, 

                                                      
3 Dz. U. Nr 15, poz.142, ze zm.; rozporządzenie utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2012 r. 
4 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. – dalej ustawa o systemie oświaty. 
5 W klasie IV chłopcom zaproponowano piłkę koszykową i atletykę terenową, dziewczętom – piłkę koszykową i ćwiczenia przy 
muzyce; w klasie V, chłopcom i dziewczętom zaproponowano unihokej i atletykę terenową; w klasie VI chłopcom 
i dziewczętom zaproponowano atletykę terenową. Zaproponowane zajęcia zostały wprowadzone. 
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a zajęcia rekreacyjne dla czterech grup w wymiarze 2,5 godziny tygodniowo. Zajęcia 
sportowe dotyczyły takich dyscyplin, jak: piłka nożna, piłka nożna halowa, unihokej, 
piłka koszykowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka, szachy, warcaby, natomiast zajęcia 
rekreacyjne m.in. aerobiku, tańca i biegu terenowego. W latach szkolnych 
2010/2011 i 2011/2012 zorganizowano zajęcia raz w tygodniu po 1,5 godziny dla 
jednej grupy uczniów należącej do kółka lekkoatletycznego. Powyższe zajęcia 
dokumentowano w zeszycie zajęć sportowych (w roku 2009/2010) oraz w dzienniku 
zajęć kółka lekkoatletycznego (w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012). 

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach realizacji 
obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela6 (dalej „Karta Nauczyciela”, lub KN) zorganizowano tylko 
w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012. Były to zajęcia sportowe z: lekkoatletyki, 
szachów; warcabów; unihokeja; piłki koszykowej; piłki nożnej; piłki nożnej halowej; 
tenisa stołowego; „dartu” oraz zajęcia zdrowotno-rekreacyjne takie jak „piłka do 
kapitana”; gry i zabawy rzutne; badminton. W ww. okresie, tygodniowy wymiar zajęć 
sportowych wynosił odpowiednio: 1,5 godziny i 5,5 godziny, a zajęć zdrowotno-
rekreacyjnych 3,25 godz. Przeprowadzenie zajęć dokumentowano „w dziennikach 
realizowanych zajęć i czynności z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN”. 

(dowód: akta kontroli str. 157-158) 

Pięcioro uczniów klasy III Gimnazjum (17%) oraz piętnaścioro uczniów klasy VI 
Szkoły Podstawowej (58%) wypełniając anonimową ankietę podało, że 
systematycznie uprawia jakąś dyscyplinę sportową lub ćwiczy rekreacyjnie poza 
zajęciami szkolnymi, a nie ćwiczy poza zajęciami szkolnymi odpowiednio: siedem 
(23%) i sześć osób (23%). 

(dowód: akta kontroli str. 1036-1040, 1043) 

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

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

Liczba uczniów Szkoły Podstawowej z dysfunkcjami w poszczególnych latach 
szkolnych 2009/2010–2011/2012, wynosiła odpowiednio: 11, 15 (skolioza, nadwaga 
i okrągłe plecy występowały u trzech uczniów; otyłość u pięciorga; płaskostopie 
i odstające łopatki u czterech uczniów, a asymetryczność łopatki u trzech uczniów), 
i 15 uczniów, co stanowiło 6,2%, 8,6% i 8,4% liczby uczniów tego typu szkoły 
ogółem. Dyrektor Zespołu Szkół wykazała, że 15 uczniów Szkoły Podstawowej 
z dysfunkcjami (100%) uczestniczyło w roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach 
korekcyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Równe szanse edukacyjne dla 
uczniów z gminy Jarocin”7. Dyrektor Zespołu Szkół nie posiadała danych o uczniach 
z dysfunkcjami w Gimnazjum. 

 (dowód: akta kontroli str. 159-160) 

Zajęcia w ramach ww. projektu były prowadzone 2 razy w tygodniu, a ich przebieg  
udokumentowano w dzienniku zajęć (zrealizowano łącznie 60 godzin). W dzienniku 
wykazano 61% frekwencję, przy czym maksymalna liczba obecnych na zajęciach 
wynosiła 8 uczniów, a 13 kwietnia 2011 r. na zajęciach nie uczestniczył żaden 
uczeń. 
                                                      
6 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. 
7 Projekt o nr POKL.09.01.02-30-312/10 był współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
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(dowód: akta kontroli str. 159, 161-165) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W roku szkolnym 2009/2010 i 2011/2012 odpowiednio 4 i 7 uczniom, u których 
lekarze stwierdzili dysfunkcje postawy lub/i otyłość nie zapewniono możliwości 
udziału w odpowiednich zajęciach rewalidacyjnych przewidzianych w § 3 ust. 2 pkt 1 
i 5 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. 

W wyjaśnieniu, Dyrektor Zespołu Szkół Pani Maria Sobczak podała, że „w latach 
2009-2010 i 2011-2012 nie były prowadzone zajęcia korekcyjne dla uczniów 
z wadami postawy w formie odrębnych zajęć, natomiast korygowanie wad postawy 
prowadzone było podczas zajęć wychowania fizycznego, gdzie tematyka wynikała 
z zapisu planu dydaktycznego. Jednym z elementów braku prowadzenia ww. zajęć 
jest brak nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć gimnastyczno-
korekcyjnych. Opinie uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie 
posiadają również zaleceń skierowania ucznia na zajęcia korekcyjne. Skierowania 
na zajęcia korekcyjne na podstawie kart profilaktycznych badań lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej i skierowań od lekarzy specjalistów przedstawia się 
następująco: 2009/2010 – 4 uczniów; 2010/2011 – 6 uczniów; 2011/2012 – 
7 uczniów. W roku szkolnym 2010/2011 prowadzona była gimnastyka korekcyjno-
kompensacyjna dla uczniów w ramach projektu systemowego pn. „Równe szanse 
edukacyjne dla uczniów z gminy Jarocin””. 

(dowód: akta kontroli str. 166) 

Dyrektor Zespołu Szkół nie wykorzystywała „godziny do dyspozycji dyrektora szkoły” 
z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym. 
Dyrektor Zespołu Szkół podała, że „godziny do dyspozycji dyrektora szkoły” 
na I etapie edukacyjnym, zgodnie ze szkolnym planem nauczania dla oddziału I na 
lata 2009-2012 przeznaczono na zajęcia komputerowe. Żaden z nauczycieli 
pracujących w Zespole Szkół nr 3 nie posiada kwalifikacji do prowadzenia zajęć 
ruchowych o charakterze korekcyjnym. Zajęcia korekcyjne dla uczniów z wadami 
postawy prowadzone są systematycznie na zajęciach wychowania fizycznego”. 

(dowód: akta kontroli str. 167-168, 169) 

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

W okresie objętym kontrolą dopuszczono do użytku następujące programy 
nauczania: 

1. Szkoła podstawowa (kl. I-III):  

Program nauczania wprowadzany od roku szkolnego 2009/2010 w kl. I:  J. Brzózka, 
A. Jasiocha, K. Harmak, K. Izbińska, W. Wendt, Program edukacji wczesnoszkolnej 
dla klas 1 - 3 „Razem w szkole”; Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2009 
(szkolny nr dopuszczenia II/1/09); program uwzględniał podstawę programową 
wychowania fizycznego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (dalej 
„podstawa programowa z 2008r.”)8. 

 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17. 
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2. Szkoła podstawowa (kl. IV-VI):  

Program nauczania dopuszczany w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012: 
M. Śmiglewska, Program wychowania fizycznego + edukacja prozdrowotna, 
(nr dopuszczenia MEN - DKW 4014 – 159/99; szkolny nr dopuszczenia V/9/09). 

Program nauczania wdrażany w kl. IV od roku szkolnego 2012/2013: 
A. Romanowska, Autorski program wychowania fizycznego, Wydawnictwo 
Korepetytor, Płock 1999 r. (nr dopuszczenia MEN - DKW 4014 – 68/99; szkolny 
nr dopuszczenia IV/08/12).  

W ww. programach nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego decyzjami MEN, 
nie określono wymagań obiektowych i sprzętowych niezbędnych do zrealizowania 
tych programów. 

3. W Gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010 w kl. I nie dopuszczano do użytku 
szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego, lecz poradnik metodyczny: 
„Wybierz sam. Poradnik metodyczny do programu wychowania fizycznego o profilu 
rekreacyjno-zdrowotnym dla gimnazjum i liceum”. Wydawnictwo RES POLONA, 
1999 r. (dalej „Poradnik metodyczny”; szkolny nr dopuszczenia I/13/09). 

Poradnik powyższy odnosi się do programu E. Czerskiej, Wybierz sam. Program 
wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-zdrowotnym. Wydawnictwo RES 
POLONA, dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej 
dla III etapu kształcenia (nr dopuszczenia - DKW 4014 – 283/99).  

(dowód: akta kontroli str. 57, 106, 221-222) 

Zespół Szkół posiadał: kompleks boisk sportowych Orlik (od 2011 r.), bieżnię prostą, 
skocznię w dal, rzutnię do kuli, boisko do gier i zabaw, salę gimnastyczną zastępczą 
(o wym. 18 m x 9 m). Stan techniczny ww. obiektów sportowo-rekreacyjnych był 
dobry. Sprzęt sportowy posiadał certyfikaty zgodności, potwierdzające  spełnienie 
wymagań bezpieczeństwa. Zespół Szkół posiadał warunki w zakresie infrastruktury 
i wyposażenia sportowego umożliwiające realizację programów nauczania 
wychowania fizycznego, jednak troje nauczycieli wychowania fizycznego (100%) 
podało, że istotnym problemem utrudniającym wdrażanie podstawy programowej był 
brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 226-234, 235-242, 243-248, 253-302, 304-320) 

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 „Razem w szkole” (realizowany na 
I etapie edukacyjnym), został dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora 
Szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
w dniu 25 maja 2009 r. (uchwała nr 30/2008/2009) „w sprawie opinii o programach 
nauczania na cykl edukacyjny 2009-2012”. 

Rada Pedagogiczna Gimnazjum w uchwale nr 31/2008/2009 pozytywnie 
zaopiniowała szkolny zestaw programów III etapu edukacyjnego w cyklu nauczania 
2009-2012, w tym ww. Poradnik metodyczny wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 223-225, 249-252) 

Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania wychowania fizycznego 
nie było poprzedzone diagnozą indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów 
danego oddziału, w którym był/jest on realizowany. Jak wynika ze wstępu do 
„Poradnika metodycznego” zawiera on: „plany wynikowe do prowadzenia zajęć 
z wybranych form aktywności ruchowej, opracowane przez nauczycieli w-f XXVI 
Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów 
tej placówki”. Plany wynikowe, zdaniem autorów Poradnika, mogą być także 
realizowane na III etapie edukacji po ich odpowiednim przystosowaniu do sytuacji 
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w danej szkole (plany te dotyczyły obok tradycyjnych dyscyplin, takich jak piłka 
nożna czy koszykówka, także  kendo, samoobrony, wspinaczki i jazdy konnej). 

(dowód: akta kontroli str. 167, 169) 

W wyjaśnieniu, Dyrektor Zespołu Szkół podała, że: „Dopuszczenie programów 
nauczania wychowania fizycznego (w badanym okresie) nie było poprzedzone 
sprawdzalną diagnozą indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów danego 
oddziału, w którym program był realizowany, ponieważ: a) dopuszczenie programów 
na nowy rok szkolny odbywa się w miesiącu maju (do 31 maja), wobec tego 
nauczyciel uczący w Gimnazjum nie ma możliwości sprawdzenia predyspozycji 
i zainteresowań sportowych ucznia (ponieważ tego ucznia „fizycznie” nie ma); 
b) uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w klasie I Gimnazjum nie posiadają wobec 
tego i nie dostarczają dokumentów związanych z diagnozą indywidualnych 
możliwości i potrzeb uczniów; c) do roku szkolnego 2008/2009, kiedy obowiązywał 
i nauczyciele wychowania fizycznego byli zobligowani do przeprowadzania 
Sprawdzianu Umiejętności Ruchowych w szkole na każdym etapie, uczniowie 
w arkuszach ocen posiadali kartę takiej umiejętności ruchowej. Po zakończeniu II, III 
etapu edukacyjnego, uczniowie pobierali ww. karty i przekazywali do szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych”.  

(dowód: akta kontroli str. 169-170) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1) W programie nauczania (szkolny nr dopuszczenia II/1/09), realizowanym 
w klasie I Szkoły Podstawowej od roku szkolnego 2009/2010, nie uwzględniono 
treści szczegółowej podstawy programowej z 2008 r. dot. pkt I.6 „uczeń wie, że 
dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im”. 

(dowód: akta kontroli str. 226-234) 
W ocenie NIK, przed dopuszczeniem programu nauczania realizowanego w klasie I 
Szkoły Podstawowej, należało go doprowadzić do pełnej zgodności z treścią 
podstawy programowej z 2008 r. 

2) Do użytku szkolnego dopuszczono:  

a) od roku szkolnego 2012/2013 w kl. IV Szkoły Podstawowej program nauczania 
A. Romanowskiej, Autorski program wychowania fizycznego (nr dopuszczenia MEN 
- DKW 4014 – 68/99; szkolny nr dopuszczenia IV/08/12); powyższy program został 
opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego zawartą 
w załączniku nr 2 do nieobowiązującego od 2001 r. rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego9. W związku z powyższym 
dopuszczenie do użytku programu nauczania autorstwa A. Romanowskiej było 
niezgodne z dyspozycją § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania 
do użytku szkolnego podręczników10, 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. W danej sytuacji należało w programie 
nauczania odnieść do treści kształcenia określonych w podstawie programowej 
z 2008 r. (aktualnie podstawy programowej z 2012 r.), a nie z 1999 r.; 

                                                      
9  Dz. U. Nr 14, poz. 129, ze zm. 
10   Dz. U. z 2012 r. poz. 752. 
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b) od roku szkolnego 2009/2010 w kl. I Gimnazjum „Poradnik metodyczny” (szkolny 
nr dopuszczenia I/13/09), zamiast programu nauczania, co było niezgodne z § 2 
ust. 2 w związku z § 4 ust. 1 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 podręczników11 (dalej „rozporządzenie MEN w sprawie programów 
nauczania z 2009 r.”), stosownie do których, dyrektor szkoły dopuszcza do użytku 
w danej szkole (tu: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) na danym etapie edukacji 
program nauczania dla zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego. W związku 
z faktem, że powyższy „Poradnik metodyczny” został opracowany na podstawie 
programu nauczania E. Czerskiej, „Wybierz sam”, uwzgledniającego podstawę 
programową z 1999 r., nie zawierał on odpowiednich treści kształcenia, określonych 
w podstawie programowej z 2008 r.  

(dowód: akta kontroli str. 221-225, 253-294) 

Zgodnie z art. 22a ust. 2b ustawy o systemie oświaty, odpowiedzialnym za 
nieuwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy 
programowej dla danego etapu edukacyjnego jest Dyrektor Szkoły. 

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

Miejscami prowadzenia zajęć dla uczniów badanych oddziałów Zespołu Szkół 
(jeden oddział Szkoły Podstawowej i jeden Gimnazjum), w zakończonym cyklu 
kształcenia edukacyjnego 2009/2010-2011/2012  były: boisko szkolne (od 34% do 
52%), sala gimnastyczna (od 19% do 55%), teren (od 3% do 16%), sporadycznie 
korytarz szkolny – zajęcia z tenisa stołowego.  

(dowód: akta kontroli str. 167, 172-173, 1034) 
W planie zajęć klasy III Szkoły Podstawowej oraz klas IIIA i IIIB Gimnazjum, 
wyodrębniono godziny lekcyjne przeznaczone na realizację zajęć wychowania 
fizycznego, bez wskazania miejsc, w których te zajęcia powinny się odbywać. 

(dowód: akta kontroli str. 322-325) 
Zespół Szkół dysponował kompleksem boisk sportowych Orlik 2012 od 18 maja 
2011 r., tj. po otrzymaniu informacji o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Z tego kompleksu boisk sportowych „mogły korzystać dzieci w czasie zajęć 
szkolnych, a także zainteresowane osoby w godzinach popołudniowych pod opieką 
animatora zatrudnionego przez Gminę Jarocin”. W dniu 10 stycznia 2011 r. 
Burmistrz Jarocina przekazał Zespołowi Szkół w nieodpłatnie użytkowanie ww. 
obiekt, nie określając warunków tego użytkowania. 

(dowód: akta kontroli str. 295-298) 
Dyrektor Zespołu Szkół podała, że „Szkoła nie posiada tygodniowego 
harmonogramu w zakresie wykorzystania kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. 
Kompleks boisk jest systematycznie wykorzystywany przez nauczycieli 
prowadzących zajęcia wychowania fizycznego naszej szkoły. Tygodniowy plan zajęć 
jest tak ułożony, aby uczniowie swobodnie mogli korzystać w ramach lekcji z boisk. 
Podczas złej pogody nauczyciele prowadzą zajęcia w szkole. Z szatni Orlika 
korzysta młodzież codziennie przed i po zajęciach wychowania fizycznego”. 
Według wyjaśnień Dyrektora Zespołu Szkół korzystanie z ww. kompleksu boisk 
sportowych jest bezpłatne. 

(dowód: akta kontroli str. 295-298, 303, 321) 

                                                      
11 Dz. U. Nr 89, poz. 730.  
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Na zrealizowanie podstawy programowej z 2008 r. w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012 przeznaczono w kl. I-III Szkoły Podstawowej – 380 godzin, 
a w Gimnazjum: w oddziale A - 394 godziny i w oddziale B - 395 godzin spełniając 
normy określone w tym zakresie w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów 
nauczania.  

(dowód: akta kontroli str. 24-28, 326-367, 368-408, 409-450, 461-465, 474-517, 518-
561, 562-605, 474-605, 606-733, 1023-1029) 

Wychowawca klasy I-III Szkoły Podstawowej, wykazała pełne zrealizowanie w roku 
2011/2012 podstawy programowej z wychowania fizycznego, podając jakie treści 
nauczania były realizowane w poszczególnych miesiącach12.  

(dowód: akta kontroli str. 451-460) 

Realizacja bloku tematycznego „Edukacja zdrowotna” przebiegała niejednakowo 
w obu badanych oddziałach Gimnazjum. W oddziale B ww. tematyka została 
zrealizowana (i udokumentowana w dzienniku lekcyjnym) podczas 28 godzin 
lekcyjnych w II semestrze roku szkolnego 2011/2012. W dziennikach lekcyjnych 
oddziału A nie udokumentowano przeprowadzenia ani jednej godziny zajęć 
z powyższego zakresu. Tym niemniej nauczyciel wychowania fizycznego (L.O.-B.) 
podała w informacji przedłożonej dyrektorowi13, że blok tematyczny „Edukacja 
zdrowotna” realizowała w oddziale A w latach szkolnych 2010/2011-2011/2012 (nie 
określiła przy tym liczby godzin).  

(dowód: akta kontroli str. 690-733, 734-743, 747-750, 779-780) 
Z powyżej informacji nauczyciela wychowania fizycznego o realizacji podstawy 
programowej w oddziale A wynika, że nie zostało zrealizowanych siedem wymagań 
podstawy programowej14: 1. Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz 
rozwoju fizycznego. Uczeń: 4) wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz 
nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy 
mięśni; 2. Trening zdrowotny. Uczeń: 1) omawia zmiany zachodzące w organizmie 
w czasie wysiłku fizycznego; 3) omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania 
różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; 
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń: 2) wskazuje 
zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu; 4) wyjaśnia 
wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie 
dojrzewania; 7. Edukacja zdrowotna. Uczeń: 7) wyjaśnia, w jaki sposób może dawać 
i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne; 8) wyjaśnia, co oznacza 
zachowanie asertywne, i podaje jego przykłady. 

(dowód: akta kontroli str. 734-743, 775-776) 
Realizacja w oddziale B Gimnazjum (w roku szkolnym 2011/2012) podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. została potwierdzona 
wpisami w dzienniku lekcyjnym. W informacji nauczyciela wychowania fizycznego 
(H.G.) z realizacji podstawy programowej w oddziale B podano, że wymienione 
w ww. podstawie programowej treści nauczania zostały zrealizowane w całości. 

 (dowód: akta kontroli str. 690-733, 744-750, 751-754) 

W latach 2009/2010-2011/2012 (na początku cyklu kształcenia, a potem corocznie 
z odpowiednią korektą) dla zrealizowania bloku tematycznego „Edukacja zdrowotna” 
(na III etapie edukacyjnym) w Zespole Szkół nie sporządzano diagnozy potrzeb 

                                                      
12 Dokument zatyt. „Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna” opracowany przez nauczyciela w-f, z podaniem jakie treści 
programowe zrealizowano w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2011/2012. 
13 Dokument zatyt. „Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 3 w Jarocinie (Rozp. MEN 
23.12.2008 r.)” sporządzony przez nauczyciela w-f (L.O.-B.). 
14 Ibidem. 
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uczniów w powyższym zakresie. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone były 
w salach lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 167, 170, 827, 829) 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że „Nauczyciele uczący wychowania fizycznego 
w Gimnazjum na podstawie „Podstawy programowej z komentarzem” – tom 8 
str. 35/36 uznali, że taka diagnoza nie jest obowiązkowa, ponieważ jest ujęta 
w zalecanych warunkach i sposobach realizacji, a nie w wymaganych warunkach”. 

(dowód: akta kontroli str. 829) 

W dziennikach lekcyjnych oddziałów A i B Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012, 
udokumentowano przeprowadzenie programu nauczania „Edukacja dla 
bezpieczeństwa”, w którym występowały treści z zakresu edukacji zdrowotnej. 
Z wpisanych do ww. dzienników tematów zajęć z biologii, nie wynikało ujęcie 
zagadnień z edukacji zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 251, 562-605, 690-733) 

Według Dyrektora Zespołu Szkół, „współdziałanie nauczycieli związane jest m.in. 
z realizacją programu profilaktyki szkoły podstawowej, gimnazjum oraz programu 
wychowawczego. Odpowiedzialni za realizację zadań dotyczących zdrowia 
i profilaktyki zachowań ryzykownych, chorób – są nauczyciele pracujący z uczniami 
a także wyznaczona jest współpraca z pielęgniarką szkolną. Skuteczność edukacji 
zdrowotnej to wykorzystanie różnorodnych metod i takich form aktywizacji ucznia, 
aby po realizacji programu uczeń wiedział jak i dlaczego należy dbać o zdrowie 
psychospołeczne; to również metoda projektu za pomocą, której nauczyciel w-f 
w roku szkolnym 2011/2012 wraz z uczniami klasy II opracował temat: „Prawidłowe 
odżywianie i sport to fundament zdrowia”. W ramach edukacji zdrowotnej w szkole 
podstawowej prowadzone są programy profilaktyczne przez różne podmioty”. 

(dowód: akta kontroli str. 167, 170-171) 

W roku szkolnym 2011/2012, w klasach gimnazjalnych (klasy I-III) oraz w klasach 
szkoły podstawowej (klasy V i VI) realizowano VI edycję programu edukacyjnego pn. 
„Trzymaj formę”. Program ten przy współudziale Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, w którym uczestniczyło 105 uczniów III etapu 
edukacyjnego oraz 56 uczniów II etapu edukacyjnego, zrealizowano w całości. 
Prowadzony był w formie mityngu lekkoatletycznego, w którym brali udział również 
uczniowie innych gimnazjów Miasta i Gminy Jarocin. Koordynatorem programu był 
nauczyciel w-f Gimnazjum (H.G.), a średnia liczba godzin lekcyjnych w jednej klasie 
przeznaczona na realizację programu wynosiła od 3 do 5. 

(dowód: akta kontroli str. 188-193) 

Wyjaśniając czy i w jakim zakresie wyniki wdrażania edukacji zdrowotnej, w tym 
udział uczniów i rodziców, miały wpływ na treści nauczania i organizację zajęć, 
Dyrektor Zespołu Szkół podała: „Na treści nauczania z zakresu wdrażania edukacji 
zdrowotnej nie miały wpływu żadne wyniki. Treści nauczania zostały ujęte w planie 
edukacji zdrowotnej w formie tematyki do realizacji z uczniami przez nauczyciela 
prowadzącego edukację zdrowotną. W czasie organizacji zajęć nauczyciele 
wykorzystywali metody wszechstronnego kształcenia, które uatrakcyjniły ww. 
zajęcia”. Dyrektor Zespołu Szkół podała, że nauczyciele wychowania fizycznego nie 
dokumentowali współpracy z rodzicami w planowaniu i realizacji zajęć z edukacji 
zdrowotnej. Nauczyciele wychowania fizycznego spotykali się z rodzicami, 
najczęściej z rodzicami uczniów klas VI Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum. 
Tematem tych rozmów było: omówienie noszenia stroju, postępów z zajęć 
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wychowania fizycznego, oceniania wysiłku wkładanego w zajęcia ruchowe przez 
uczniów itp.  

(dowód: akta kontroli str. 167-168, 171-172, 827, 829) 

W Zespole Szkół nie określono form aktywnego uczestnictwa rodziców (opiekunów 
prawnych) w planowaniu i ewaluacji zajęć z edukacji zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 1048) 

W ankiecie, dwoje nauczycieli w-f (66,6%) podało, że są przygotowani do realizacji 
szczegółowego bloku „Edukacja zdrowotna” podstawy programowej z WF, a jeden 
nauczyciel podał, że „raczej tak”. 

(dowód: akta kontroli str. 1034) 

Troje rodziców uczniów klasy III Gimnazjum (10%) podało, że uczestniczy 
w planowaniu, realizacji i ocenianiu zajęć poświęconych edukacji zdrowotnej 
w szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 1041, 1042) 

Spośród 30 uczniów Gimnazjum objętych anonimową ankietą, 14 podało, że 
najczęściej podczas zajęć wychowania fizycznego uprawia lekką atletykę, 19 – 
„wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne”, 30 – „uprawiamy dyscypliny zespołowe”, 5 – 
„tańczymy”. Ani jeden uczeń klasy III Gimnazjum nie wskazał basenu jako miejsca 
zajęć. Natomiast 26 uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej, wymieniając najczęściej 
prowadzone rodzaje zajęć z wychowania fizycznego, podało: 26 - dyscypliny 
zespołowe, 21 - ćwiczenia gimnastyczne, 11 - tenis stołowy, 9 - lekkoatletyka. 

(dowód: akta kontroli str. 1036-1040) 

Rodzice 23 uczniów klasy III Gimnazjum (79%) uznało, że udział ich dziecka 
w obowiązkowych zajęciach w-f przyczynił się do zwiększenia sprawności fizycznej. 
Podobną opinię wyraziło 17 rodziców uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej (89%). 

(dowód: akta kontroli str. 1041, 1042) 

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

Według przepisu art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o systemie oświaty szkoła publiczna 
realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 
ogólnego. Zgodnie z § 7 ust.1 i 3 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 dokumentacji15, szkoła prowadzi dla 
każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania 
w danym roku szkolnym oraz wpisuje tematy przeprowadzonych zajęć 
edukacyjnych.  
1. W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 nie zrealizowano na I etapie edukacji 
(klasy I–III Szkoły Podstawowej) łącznie ośmiu z 21 wymagań szczegółowych 
podstawy programowej 2008 r.  

Z dziennika lekcyjnego klasy I Szkoły Podstawowej (za rok szkolny 2009/2010) 
wynika, że nie w pełni zrealizowano podstawę programową z 2008 r. przewidzianą 
dla klasy I. Nie zrealizowano dwóch z sześciu (30%) wymagań szczegółowych 
podstawy programowej, tj.: „uczeń wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw 
i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin) 

                                                      
15 Dz. U. Nr 23, poz. 225. 
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oraz uczeń wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga 
im”. Z dzienników lekcyjnych klasy II i III Szkoły Podstawowej (odpowiednio za rok 
szkolny 2010/2011 i 2011/2012) wynika, że część zajęć przewidzianych 
w podstawie programowej dot. bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej, nie została 
zrealizowana. W dzienniku lekcyjnym klasy II, udokumentowano realizację programu 
profilaktyki „Trudna sztuka odmawiania – umiem powiedzieć NIE” (wpis z dnia 
14 października 2010 r.), nie precyzując zakresu tych zajęć edukacyjnych, a pod 
datą 16 maja 2011 r. wpisano : profilaktyka, „Żyjmy zdrowo – dopalacze stop”. 
W ww. dziennikach lekcyjnych nie wykazano zrealizowania 6 z 15 (40%) wymagań 
szczegółowych podstawy programowej, tj.: „Uczeń kończący klasę III realizuje 
marszobieg trwający co najmniej 15 minut (pkt 1a podstawy programowej z WF); 
dba o higienę osobistą i czystość odzieży (pkt 4a podstawy programowej); wie, jakie 
znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna (pkt 4b 
podstawy); wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 
chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem (pkt 4c podstawy programowej); 
przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, 
posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem (pkt 4e); potrafi 
wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się 
o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia (pkt 4 f)”. 

(dowód: akta kontroli str. 326-408, 409-450, 769-771)  
W sprawie stwierdzonej nieprawidłowości Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła: „Wyżej 
wymieniona tematyka była realizowana przez nauczyciela w zakresie edukacji 
przyrodniczej, społecznej, polonistycznej. Trudno mi odpowiedzieć dlaczego, 
ewentualnie tematyka ta nie została zapisana w dzienniku”. 

(dowód: akta kontroli str. 1046-1047) 

2. Z dzienników lekcyjnych klasy IA-IIIA Gimnazjum wynika, że nie w pełni 
zrealizowano podstawę programową z 2008 r. przewidzianą dla III etapu 
edukacyjnego. Nie zrealizowano 18 z 33 (55%) wymagań szczegółowych podstawy 
programowej, tj.: „2. Trening zdrowotny. Uczeń: 1) omawia zmiany zachodzące 
w organizmie w czasie wysiłku fizycznego; 2 ) wskazuje korzyści z aktywności 
fizycznej w terenie; 3) omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form 
aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka; 6) opracowuje rozkład 
dnia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym 
a fizycznym; 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista (4 wymagania); 
5. Sport. Uczeń: 3) wyjaśnia, co symbolizują flaga i znicz olimpijski; 7. Edukacja 
zdrowotna (9 wymagań)”. 

(dowód: akta kontroli str. 474-517, 518-561, 562-605, 771-773) 
Wyjaśniając, dlaczego w sprawozdaniu Dyrektora Gimnazjum nr 3 (Dyrektora 
Zespołu Szkół) z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 podano: „na 
podstawie dokumentacji pisemnej stwierdzam, że podstawa programowa 
z poszczególnych przedmiotów po klasie III Gimnazjum została zrealizowana”, skoro 
w dziennikach lekcyjnych klasy IA, IIA i IIIA Gimnazjum nie udokumentowano 
zrealizowania części podstawy programowej z 2008 r., Dyrektora Zespołu podała: 
„Odpowiedzialność za realizację podstawy programowej spoczywa na 
nauczycielach wychowania fizycznego. Sprawozdanie z realizacji podstawy 
programowej nauczyciele omawiają, a następnie przekazują Dyrektorowi do 
dokumentacji Szkoły. Na podstawie sprawozdań nauczycieli na Radach 
Pedagogicznych, w swoim sprawozdaniu zapisałam zacytowane słowa. Poza tym, 
odbywając obserwacje stwierdzam, iż wyżej wymieniona tematyka realizowana jest 
na różnych przedmiotach gimnazjum pomimo, że nie jest odzwierciedlona w formie 
zapisu w dzienniku lekcyjnym”. 
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(dowód: akta kontroli str. 1047) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze.  

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

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

W Statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum podano m.in. jaki jest cel oceniania 
wewnątrzszkolnego; co obejmuje wewnątrzszkolne ocenianie; obowiązek 
nauczycieli corocznego informowania (na początku roku szkolnego) uczniów oraz 
ich rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 
z realizacji przyjętego programu nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów; na czym polega jawność ocen; kryteria uzyskiwania 
poszczególnych ocen. Do obowiązków nauczycieli należało m.in. przygotowanie 
przedmiotowego systemu oceniania.  

W statucie określono sposób uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, 
zgodnie z § 5  ust. 2 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 (rozporządzenie w sprawie oceniania)16, co polegało na zaznajomieniu 
ucznia z obowiązującymi zasadami oceniania i klasyfikowania, sprawiedliwej, 
obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych na początku roku szkolnego sposobów 
kontroli postępów w nauce. 

(dowód: akta kontroli str. 32-64, 65-75, 76-81, 90-123, 124-130) 

W przedmiotowym systemie oceniania z wychowania fizycznego (PSO Szkoły 
Podstawowej) przedstawiono m.in.: „Wymagania programowe na poszczególne 
stopnie szkolne”, z podaniem za co uczeń otrzymuje ocenę (celującą, bardzo dobrą, 
dobrą itd.); na czym polega wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się 
z obowiązków; częstotliwość oceniania (m.in. aktywność, frekwencję i wiadomości – 
na każdej lekcji, postęp sprawności fizycznej – dwa razy w roku, umiejętności – nie 
mniej niż jeden raz w roku); kryteria oceniania (postawa ucznia, z opisem za co 
uczeń jest oceniany; sprawność motoryczna – poziom zdolności motorycznych 
oceniany za pomocą prób: szybkości; wytrzymałości; siła mięśni brzucha; siła rąk. 
Oceniając sprawność motoryczną oceniany był postęp, jaki wykazuje uczeń 
w trakcie swojej edukacji. Ocena umiejętności polegała na poddaniu ucznia w ciągu 
semestru czterem sprawdzianom z umiejętności, które dotyczą aktualnie 
realizowanego materiału, opracowaniu i przeprowadzeniu w klasie ćwiczeń 
kształtujących poszczególne partie mięśni. 

(dowód: akta kontroli str. 82-86, 781) 

W przedmiotowym systemie oceniania z wychowania fizycznego w Gimnazjum 
(PSO Gimnazjum) określono m.in.: składniki oceny z wychowania fizycznego na 
koniec semestru i na koniec roku szkolnego (wypadkowa 4 ocen cząstkowych 
z podaniem tych ocen oraz kryteriów ich uzyskania, w tym frekwencja na zajęciach); 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków (aktywność, 
frekwencja, postawa ucznia); że zadania kontrolno-sprawdzające („wymagania 
edukacyjne”) zawarte w planach dydaktycznych podawane są do wiadomości 

                                                      
16 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego; że ocenie podlega poziom 
i postęp sprawności fizycznej; wpływ frekwencji na zajęciach z WF na ocenę 
cząstkową; ocena przygotowania ucznia do zajęć (uczeń zawsze przygotowany do 
zajęć, otrzymuje na koniec semestru lub roku szkolnego ocenę celującą); 
wymagania szczegółowe na poszczególne oceny (od celującej do niedostatecznej). 

(dowód:  str. 124-130, 131-139, 781-782) 
W PSO Szkoły Podstawowej i PSO Gimnazjum wysiłek wkładany w wywiązywanie 
się z obowiązków przedmiotowych opisano następująco : 
a) PSO Szkoły Podstawowej: uczeń systematycznie uczestniczy w obowiązkowych 
zajęciach w-f; jest zawsze przygotowany do lekcji; posiada wymagany strój 
sportowy; dokładnie wykonuje ćwiczenia i zalecenia przekazywane przez 
nauczyciela w-f; ma godną naśladowania postawę koleżeńską i sportową; czyni 
systematyczne postępy; angażuje się w życie sportowe klasy i szkoły; 

b) PSO Gimnazjum: uczeń spełnia wszystkie wymagania; jest zaangażowany; 
aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły; systematycznie reprezentuje szkołę 
na zawodach sportowych; podejmuje duży wysiłek; podejmuje wysiłek. 

(dowód: akta kontroli str. 83, 138-139, 781-783) 

Nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego nierzetelnie 
dokumentowali w dziennikach lekcyjnych przekazywanie na początku każdego roku 
szkolnego uczniom oraz ich rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych oraz 
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. W dziennikach 
lekcyjnych klasy I-III Szkoły Podstawowej ww. udokumentowanie polegało na 
wypełnieniu treścią „bloków tematycznych” oraz podaniu „tematów dnia”. W obu 
oddziałach kl. I Gimnazjum (w roku szkolnym 2009/2010) przekazanie uczniom 
informacji o wymaganiach edukacyjnych udokumentowano w dziennikach 
lekcyjnych na pierwszej godzinie lekcyjnej z wychowania fizycznego. W następnych 
latach realizacji podstawy programowej z w-f udokumentowano przekazanie 
uczniom wymagań edukacyjnych z w-f tylko w dzienniku lekcyjnym oddziału B 
(w roku szkolnym 2010/2011), a w roku szkolnym 2011/2012 pierwszymi wpisami 
w dzienniku lekcyjnym obu klas były informacje o lekcjach organizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 326-328, 368-370, 409-411, 474-476, 518-520, 562-564, 
606-608, 648-649, 690-691) 

W protokole zebrania z rodzicami uczniów klasy III Szkoły Podstawowej zapisano 
(wrzesień 2011 r.), że wychowawca klasy zapoznała rodziców ze Statutem oraz 
WSO (kryteriami oceniania zachowania i postępów edukacyjnych w klasie III). 
W protokole zebrania rodziców uczniów klasy IIIA i IIIB Gimnazjum, odnotowano, że 
zostali oni (wrzesień 2011 r.) zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi oraz 
zasadami oceniania.  

(dowód: akta kontroli str. 755-758, 759-763, 764-768, 782) 
Dyrektor Zespołu Szkół podała: „Wymagania edukacyjne przekazywane są przez 
wychowawcę klasy na zebraniach z rodzicami w miesiącu wrześniu. Natomiast nie 
umiem uzasadnić dlaczego nauczyciel uczący w klasie III Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum nie wpisał do dziennika lekcyjnego adnotacji o przekazaniu takiej 
informacji uczniom”. 

(dowód: akta kontroli str. 1047-1048) 
Dwoje nauczycieli (klasy III Szkoły Podstawowej oraz klasy IIIB Gimnazjum) 
przestrzegało w roku szkolnym 2011/2012 zasad określonych w WSO/PSO, a jeden 
nauczyciel w-f w klasie IIIA tych zasad tych  nie przestrzegał. 

(dowód: akta kontroli str. 65, 66, 68, 76-79) 
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W dzienniku lekcyjnym klasy III Szkoły Podstawowej (rok szkolny 2011/2012) 
wykazano 25 uczniów, z których jeden był „zwolniony z zajęć w-f do końca roku 
szkolnego”. Spośród 24 uczniów podlegających klasyfikacji, 17 uczniom wystawiono 
w I semestrze sześć i więcej ocen z w-f (71%); 7 uczniom (29%) wystawiono tych 
ocen mniej (od trzech do pięciu). W I semestrze przedmiotem oceny były: ćwiczenia 
– gry zespołowe; bieg; rzuty; gra – rzuty i chwyty; gra rzucany; skok. W II półroczu 
(semestrze) 24 uczniów (100% klasyfikowanych) posiadało 6 i więcej ocen. 
Przedmiotem oceniania były: rzuty piłek; kosz; slalomy, koszykówka; przewrót 
w przód; przewrót w tył; rzuty; podania; piłka nożna; piłka siatkowa. Zasada 
systematycznego i bieżącego oceniania uczniów (określona w § 4 ust. 6 WSO 
Szkoły Podstawowej) była przestrzegana. 

(dowód: akta kontroli str. 65, 66, 68, 76-79, 785-786) 
W dzienniku lekcyjnym oddziału B Gimnazjum (w roku szkolnym 2011/2012) 
wykazano 19 uczniów (żaden z uczniów nie był zwolniony z zajęć w-f przez oba 
semestry (jeden uczeń był zwolniony z zajęć w II semestrze). W obu półroczach 
każdy z 18 uczniów posiadał sześć lub więcej ocen bieżących. Oceny na koniec 
semestru i na koniec roku szkolnego były wypadkową takich składników jak: stopień 
opanowania wymagań programowych; aktywność; systematyczność, co było 
zgodne z PSO. Odrębna ocena (w pierwszej kolumnie ocen w II półroczu) była 
wystawiona każdemu uczniowi z „Edukacji zdrowotnej”. Zasada systematycznego 
i bieżącego oceniania uczniów (wyrażona w § 4 ust. 7 WSO Gimnazjum) była 
przestrzegana. 

(dowód: akta kontroli str. 791-792) 
W WSO Szkoły Podstawowej podano m.in., że „dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 
może nastąpić na podstawie orzeczenia i po uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym” 
(§ 5 ust. 4 i 5). W WSO nie ujęto postanowień o sposobie dostosowania wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 124-130, 783) 

Wysiłek ucznia wkładany w realizację wymagań przedmiotowych, był uwzględniany 
w ocenach bieżących wpisywanych do dziennika lekcyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 786, 792) 

Wychowawca klasy I-III Szkoły Podstawowej, wykazała pełne zrealizowanie w roku 
2011/2012 planu dydaktycznego (podstawy programowej z wychowania 
fizycznego)17.  

(dowód: akta kontroli str. 451-460) 
W protokole z posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z dnia 5 lipca 
2012 r., m.in. zapisano: „Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna – uczniowie 
rozwijali sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia. Znają zakres bezpieczeństwa, 
zasady zdrowego stylu życia”. W załączniku do ww. protokołu, będącym 
sprawozdaniem z realizacji „Podstawy programowej dla pierwszego etapu 
edukacyjnego” m.in. podano (w części dot. wychowania fizycznego), że: „Uczniowie 
uczestnicząc w zajęciach rozwijali sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia i sporty 
całego życia i wypoczynku. Zajęcia prowadzone były na boiskach sportowych wokół 
szkoły, w sali gimnastycznej. W klasie II uczniowie cały rok uczestniczyli w zajęciach 
na basenie. Zajęcia prowadzone były przez ratowników – nauczycieli pracowników 
pływalni w Jarocinie. (…) Stopniowo nabywali wiele umiejętności i doskonalili swoją 
sprawność fizyczną poprzez różne formy aktywności (ćwiczenia gimnastyczne, 
                                                      
17 Pełna realizacja planu dydaktycznego z WF w roku 2011/2012 wykazana została w arkuszach z miesięcznymi planami 
dydaktycznymi oraz ich realizacją. 
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w tym ogólnorozwojowe i korygujące postawę ciała, gry i zabawy sportowe). Brali 
udział w marszobiegach, systematycznie wykonywali różnorodne ćwiczenia 
gimnastyczne wzmacniające mięśnie brzucha i kręgosłupa. W czasie ćwiczeń 
wykorzystywano różne przybory, np.: woreczki, laski, szarfy. (…) Poznali wszystkie 
pozycje wyjściowe do ćwiczeń i ustawienia, wykonywali przewroty w przód. Potrafią 
skakać przez skakankę, wykonywać przeskok obunóż i jednonóż nad niskimi 
przeszkodami. Pokonywali różne przeszkody naturalne i sztuczne. Brali udział 
w biegach oraz zabawach skocznych. Wykonywali ćwiczenia równoważne 
w różnych układach bez przyboru i z przyborem (ławeczki) doskonaląc skoczność 
i zwinność. Doskonalili umiejętność posługiwania się piłką poprzez rzucanie do celu 
stałego i ruchomego, na odległość. Kozłowali piłki, toczyli, odbijali w czasie zabaw 
i gier sportowych (np. minipiłka koszykowa, wyścigi rzędów). Uczestniczyli w grach, 
zabawach, zawodach sportowych, nabywali umiejętności prawidłowego reagowania 
na sukcesy i porażki oraz przestrzegania ustalonych zasad. Nabywali umiejętność 
prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego. W ramach 
realizacji sportów całego życia uczyli się jeździć na rowerze stosując zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (zajęcia w „miasteczku ruchu drogowego”) oraz 
na wrotkach. (…) Znają zakres bezpieczeństwa i zasady zdrowego stylu życia. 
Uczniowie wiedzą jak dbać o higienę osobistą i otoczenie, prawidłową postawę ciała 
i jak prowadzić aktywny tryb życia i prawidłowo się odżywiać. Potrafią określić 
bezpieczne miejsca do zabawy. (…) Uczniowie uczestnicząc w programach 
profilaktycznych uczyli się jak zdrowo i bezpiecznie spędzać wolny czas dbając 
o kondycję fizyczną (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 466-473) 

Realizacja podstawy programowej z WF na III etapie edukacyjnym była 
przedmiotem posiedzenia Rady Pedagogicznej Gimnazjum18 5 lipca 2012 r. 
Nauczyciel wychowania fizycznego w oddziale B Gimnazjum w analizie realizacji 
podstawy programowej z wychowania fizycznego podał, że podstawa programowa 
z WF została zrealizowana w latach 2009/10-2011/12 i podał jej efekty 
w odniesieniu do poszczególnych wymagań w niej określonych.  

(dowód: akta kontroli str. 797-799, 800-808, 809-812) 

Nauczycielka wychowania fizycznego w oddziale A Gimnazjum w „Analizie 
podstawy programowej III etapu edukacyjnego w klasach trzecich gimnazjum na 
zajęciach obowiązkowych i do wyboru z wychowania fizycznego” podała, że 
podstawa programowa z WF została zrealizowana na zajęciach obowiązkowych i do 
wyboru. W ww. opracowaniu podano, że na zajęciach obowiązkowych realizowane 
były działy: edukacja zdrowotna; taniec; pomiar sprawności motorycznej (test 
międzynarodowy); piłka koszykowa; piłka ręczna; unihokej; lekkoatletyka. Nabyte 
przez ucznia klasy IIIA Gimnazjum umiejętności podzielono na 3 zakresy: 
umiejętności i sprawności19; wiedzy20; wartości, postaw i przekonań21.  

                                                      
18 Udokumentowano w protokolarzu Rady Pedagogicznej G3, w którym zapisano protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej 
Podsumowującej Gimnazjum w dniu 5.07.2012 r. W porządku obrad tego posiedzenia ujęto m.in. podsumowanie pracy szkoły; 
analiza programów realizowanych przez nauczycieli; ewaluacja programu wychowawczego Szkoły; ewaluacja programu 
profilaktyki. Załącznikami do ww. protokołu były analiza realizacji podstawy programowej III etapu edukacyjnego na zajęciach 
obowiązkowych i do wyboru z wychowania fizycznego (zał. IA – w klasie IIIB G3; zał. IB – w klasie IIIA G3). Zał. nr 29 do ww. 
protokołu było sprawozdanie pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego w II okresie roku szkolnego 
2011/2012. 
19 W zakresie umiejętności i sprawności, które uczeń klasy IIIA gimnazjum posiadał, wymieniono: bezpieczne zachowanie 
podczas zajęć i w czasie wypoczynku; udzielanie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, odmrożeń, omdleń, utraty 
przytomności i krwotoków; ocena poziomu własnej aktywności fizycznej; wykonania wybranego przez siebie zestawu prób do 
oceny wytrzymałości, siły i gibkości; opracowanie i demonstrowanie zestawu ćwiczeń kształtujących wybrane zdolności 
motoryczne, w tym wzmacniające mięśnie brzucha, grzbietu oraz kończyn górnych, dolnych, rozwijające gibkość, 
zwiększające wytrzymałość, a także ułatwiające utrzymanie prawidłowej postawy ciała; przeprowadza rozgrzewkę; planuje 
i wykonuje prosty układ gimnastyczny; stosuje w grze: odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę, forhend i bekhend, 
zwody; ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie; pełni rolę organizatora, zawodnika, sędziego i kibica w ramach 
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(dowód: akta kontroli str. 813-815) 

Spośród 30 uczniów klasy III Gimnazjum (badanie ankietowe), 26 uczniów (87%) 
podało, że zna wymagania z wychowania fizycznego oraz zasady i kryteria ich 
oceniania. Pozostali (4 uczniowie, którzy zadeklarowali unikanie zajęć z w-f) podali, 
że raczej znają ww. kryteria i zasady ich oceniania. W tej grupie badanych, 73% 
uczniów podało, że wystawiane przez nauczycieli oceny z ww. przedmiotu 
odpowiadają ich poziomowi wiedzy, umiejętności i wysiłku włożonego 
w wykonywanie zadań i ćwiczeń. Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej (26 
uczniów) podali, że: 81% zna wymagania z wychowania fizycznego oraz zasady 
i kryteria ich oceniania, a 19% badanych „raczej” zna te kryteria; 77% uczniów 
uznało, że wystawiane przez nauczycieli oceny z ww. przedmiotu odpowiadają ich 
poziomowi wiedzy, umiejętności i wysiłku włożonego w wykonywanie zadań 
i ćwiczeń. Znajomość wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego 
stanowiących podstawę oceniania dziecka zadeklarowało 72% rodziców uczniów 
klasy III Gimnazjum oraz 79% rodziców uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1036-1040) 

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

1. Według § 6 ust. 1a rozporządzenia w sprawie oceniania nauczyciel jest 
obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia. Wg § 3 ust. 4 przywołanego rozporządzenia w sprawie 
oceniania, szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa 
statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. 

WSO i PSO Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z wychowania fizycznego, nie 
uwzględniały sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. W PSO Gimnazjum podano 
jedynie, że przy wystawianiu oceny nauczyciele wychowania fizycznego kierują się 
m.in. zasadą indywidualizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 82-86, 131-139, 326-450, 474-605, 606-733, 783) 

Skutkiem niewprowadzenia do wewnętrznego systemu oceniania sposobu 
dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych uczniów, oceny wystawione dwom uczennicom z deficytem 
ruchowym (uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej, u której stwierdzono 
niskorosłość oraz uczennicy klasy III Gimnazjum, u której stwierdzono otyłość)22 były 
niezgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

                                                                                                                                       
szkolnych zawodów sportowych; (…); poprawnie wykonuje podstawowe elementy techniki różnych dyscyplin sportowych 
i stosuje w działaniu zasady taktyki. 
20 W zakresie wiedzy uczeń potrafi: omawiać konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami; wskazywać 
zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportowych; (…); wyjaśnia co oznacza zachowanie asertywne 
i podaje jego przykłady; wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, 
omawia sposoby zapobiegania im; (…); wie na czym polega różnica pomiędzy wypoczynkiem czynnym, biernym, pracą 
fizyczną i umysłową; wie, w jaki sposób zrelaksować się po męczącej pracy umysłowej, jaką wartość relaksującą ma muzyka. 
21 W zakresie wartości, postaw, przekonań, uczeń potrafi: wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób należy się opierać presji oraz 
namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych; zachowuje się poprawnie w roli kibica 
sportowego zarówno w sytuacji zwycięstwa jak i porażki swoich faworytów; stosuje zasady czystej gry, nie wykorzystuje 
przewagi losowej; (…); rozumie sprzeczność pomiędzy uprawianiem sportu a uzależnieniami; wykazuje troskę o zachowanie 
prawidłowej postawy ciała; (…); uczestniczy w pozalekcyjnych działaniach rekreacyjnych organizowanych przez szkołę; 
współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku, pomaga słabszym; wykazuje zainteresowanie wybraną 
dyscypliną sportu, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w kraju i na świecie.  
22 Uczennicy klasy VI Szkoły Podstawowej, u której stwierdzono niskorosłość, wystawiono w dzienniku lekcyjnym za I semestr 
sześć ocen bieżących. Ww. uczennica, ujęta w dzienniku lekcyjnym pod poz. 8, uzyskała następujące oceny: „2” za skok 
w dal; „3-” za rzut piłeczką palantową; „4” za bieg wahadłowy 4x10m; „4+” za tor przeszkód; „5” za rozgrzewkę; „5” za gazetki. 
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(dowód: akta kontroli str. 793-794, 795-796) 
Dyrektor Zespołu Szkół nie potrafiła wyjaśnić dlaczego PSO (zajęcia z wychowania 
fizycznego) nie uwzględniały sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 1048) 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego nie sformułowali wymagań edukacyjnych 
dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum uwzględniających wymagania programu 
nauczania wychowania fizycznego, w tym wymagań właściwych dla etapu edukacji 
podstawy programowej z 2008 r. (aktualnie z 2012 r.) oraz form organizacyjnych do 
wyboru przez uczniów, które służą do rozpoznawania przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz są 
niezbędne do wystawienia uczniom poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych odpowiednio do § 2 ust. 2 i § 
3 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie oceniania.  

(dowód:  str. 124-130, 131-139, 781-782) 
Dyrektor Zespołu Szkół nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego w WSO/PSO Gimnazjum nie 
odniesiono się do wymagań podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r. w części dotyczącym edukacji prozdrowotnej i treningu zdrowotnego oraz 
form organizacyjnych do wyboru, np. z turystyki. 

(dowód: akta kontroli str.1047) 

3. Według § 4 ust. 7 WSO Gimnazjum, nauczyciel stosuje zasadę systematycznego 
i bieżącego oceniania. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość 
ocen bieżących sześć, z uwagi na cztery godziny zajęć wychowania fizycznego 
tygodniowo. W PSO Gimnazjum podano, że ocena z wychowania fizycznego na 
koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 
stopień opanowania wymagań programowych; aktywność; postawa ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 124, 127-128, 131-139) 
W dzienniku lekcyjnym klasy IIIA Gimnazjum (rok szkolny 2011/2012) wykazano 19 
uczniów. Żaden z uczniów nie był zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. W obu 
półroczach każdy uczeń posiadał 6 lub więcej ocen bieżących. Oceny na koniec 
semestru i na koniec roku szkolnego uwzględniały wyłącznie oceny bieżące i nie 
były wypadkową takich wymaganych elementów jak: aktywność; postawa ucznia23. 

(dowód: akta kontroli str. 789-790) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

3. Działania zmierzające do zapewnienia aktywnego udziału 
uczniów w zajęciach z wychowania fizycznego 

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

W okresie objętym kontrolą frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego 
w poszczególnych latach szkolnych w porównaniu do frekwencji ogółem wynosiła:  

- II etap edukacyjny: 92,5%/92,3%; 89,5% wobec 91,0% i 92,3%/92,6%, 

                                                                                                                                       
Uczennicy klasy III Gimnazjum, u której stwierdzono otyłość, wystawiono w dzienniku lekcyjnym za I semestr trzy oceny: „5” za 
rozgrzewkę; „4” za bieg na 60m; „3+” za skok w dal. 
23 W dzienniku lekcyjnym w poz. 13 Oceny osiągnięć edukacyjnych (wychowanie fizyczne, Pani mgr L.B.-O.) wpisano 
wyłącznie oceny bieżące – stopnie opanowania wymagań programowych z następujących dziedzin: skok w dal, bieg na 50 m, 
brzuszki, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, dwukrotnie rozgrzewka i strój (przedmiot oceniania w I semestrze); 
piłka koszykowa, piłka siatkowa, bieg na 60 m, piłka nożna, skok w dal, rozgrzewka, strój, zawody (przedmiot oceniania w II 
semestrze). 
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- III etap edukacyjny: 88,1%/88,9%; 87,6% wobec 87,3% i 88,7%/89,6% 

 (dowód: akta kontroli str.817-819) 

Frekwencja podczas zajęć wychowania fizycznego w badanym tygodniu (3-7 
grudnia 2012 r.) wynosiła : w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej – 90%, a w klasach 
I-III Gimnazjum 83%. 

(dowód: akta kontroli str. 820-826) 

Liczba uczniów w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej w badanym tygodniu wynosiła 
278 zapisanych; 266 obecnych, w tym 16 niećwiczących z następujących powodów: 
decyzji dyrektora o zwolnieniu – 2 uczniów (1%), zwolnienia rodziców – 6 uczniów 
(2%), braku stroju – 4 uczniów (2%), innych przyczyn – 4 uczniów (2%). 

(dowód: akta kontroli str. 820-822) 

Liczba uczniów w klasach I-III Gimnazjum w badanym tygodniu wynosiła 392 
zapisanych; 350 obecnych, w tym 25 niećwiczących z następujących powodów: 
decyzji dyrektora o zwolnieniu – 6 uczniów (2%), bieżącego zwolnienia lekarskiego  
– 6 uczniów (2%), zwolnienia rodziców – 1 uczeń (0,3%), braku stroju – 9 uczniów 
(3%), innych przyczyn – 3 uczniów (1%). 

(dowód: akta kontroli str. 823-826) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

Liczba uczniów zwolnionych na podstawie decyzji dyrektora w poszczególnych 
etapach edukacyjnych wynosiła: I etap - jeden uczeń w roku szkolnym 2011/2012; 
II etap odpowiednio: 2 uczniów, jeden uczeń i 2 uczniów oraz na III etapie: 9, 4 i 5 
uczniów. 

Dyrektor Szkoły w decyzjach w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania 
fizycznego określała czas oraz podawała uzasadnienie decyzji na podstawie 
zaświadczenia lekarskiego. W przypadkach kiedy okres zwolnienia ucznia 
z wychowania fizycznego uniemożliwiał ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w arkuszu ocen ucznia wpisywano „zwolniony/zwolniona”. Zwolnieni 
z zajęć uczniowie byli obecni na zajęciach, pomagali nauczycielowi w sędziowaniu, 
rozkładaniu i składaniu sprzętu sportowego, wykonywali gazetki o tematyce 
sportowej. 

(dowód: akta kontroli str. 827, 830) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3.3. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym 

Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli w mistrzostwach szkół w następujących 
dyscyplinach: szachy, warcaby, piłka nożna, unihokej, tenis stołowy, dart. 

 (dowód: akta kontroli str. 832-836) 
Liczba uczniów uczestniczących, w objętych kontrolą latach szkolnych, 
w pozaszkolnych zawodach sportowych wynosiła w  Szkole Podstawowej – 118, 46, 
i 79 uczniów oraz w Gimnazjum -148, 115,i 52 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 832-838) 
Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół: 

a) rok szkolny 2009/2010: 
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- Szkoła Podstawowa: miejskie zawody lekkoatletyczne w Jarocinie – 1 i 3 miejsce 
w rzucie piłeczką palantową, 3 miejsce w biegu na 60 m, 2 miejsce w skoku wzwyż; 
1 i 3 miejsca grupy uczniów w zawodach przełajowych rangi powiatowej 
w Raszkowie; 
- Gimnazjum: mistrzostwa Powiatu Jarocińskiego w biegach przełajowych – 1 
miejsce w biegu dziewcząt klas III na 1500 m, 3 miejsce w biegu chłopców klas II na 
2000 m; mistrzostwa Wielkopolski w lekkiej atletyce w Poznaniu – 3 miejsce w biegu 
chłopców na 110 m przez płotki; 
b) rok szkolny 2010/2011: 

- Szkoła Podstawowa: 3 miejsce w indywidualnych biegach przełajowych podczas 
mistrzostw Powiatu Jarocińskiego; 6 miejsce drużynowo w VII Ogólnopolskich 
Biegach Przełajowych im. Jana Pawła II” w Kotlinie;  

- Gimnazjum: 2 miejsce w indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Jarocińskiego 
w szachach i w warcabach klasycznych; 3 miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Jarocińskiego w unihokeju dziewcząt; 2 miejsce w skoku wzwyż i 3 miejsce w biegu 
na 2000 m podczas Mistrzostw Powiatu Jarocińskiego w lekkiej atletyce;  

c) rok szkolny 2011/2012: 

- Szkoła Podstawowa: pierwsze, trzecie i czwarte miejsce w indywidualnych biegach 
przełajowych podczas Mistrzostw Powiatu Jarocińskiego; 4 miejsce w biegu na 
800m dziewcząt podczas 48 Crossu Ostrzeszowskiego;  

- Gimnazjum: 2 miejsce w piłce koszykowej dziewcząt oraz 3 miejsce w unihokeju 
chłopców podczas Mistrzostw Powiatu Jarocińskiego; 1 miejsce w biegu na 1000 m, 
2 miejsce w biegu na 100 m i w rzucie oszczepem podczas Mistrzostw Powiatu 
Jarocińskiego w indywidualnej lekkiej atletyce. 

(dowód: akta kontroli str. 832-838) 
Szkoła Podstawowa współpracowała ze Szkolnym Związkiem Sportowym 
Wielkopolska poprzez uczestnictwo w czwartkach lekkoatletycznych 
organizowanych przez MKS Jarocin. Zespół Szkół współpracował z UKS 3 Jarocin, 
poprzez udział w zawodach kolarskich. 

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w treningach organizowanych przez MKS 
Jarocin, gdzie korzystali z miejskiego stadionu lekkoatletycznego i dużej sali 
gimnastycznej w okresie zimowym. Najlepsi uczniowie – sportowcy, reprezentowali 
barwy MKS na zawodach klubowych, gdzie zdobywali punktowane miejsca. Na 
terenie Gimnazjum działa sekcja Jarocińskiego Klubu Karate Kyokushin (uczniowie 
Gimnazjum reprezentują barwy klubu na zawodach). Gimnazjum współpracowało ze 
Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, zajmując czołowe miejsca 
w klasyfikacji końcowej szkół województwa wielkopolskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 833-838) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze.  

4. Ocena tworzenia i przestrzegania bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do Zespołu Szkół 

Obiekty sportowo-rekreacyjne Zespołu Szkół były w dobrym stanie technicznym.  

(dowód: akta kontroli str. 299-302) 
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W kontrolowanym okresie przeprowadzono 4 kontrole okresowe (co najmniej jeden 
raz w roku) oraz jedną kontrolę okresową stanu technicznej sprawności całego 
obiektu przeprowadzaną co 5 lat. W  książce ww. obiektu nie było wpisu 
stwierdzającego nieprawidłowości w częściach obiektu związanych z realizacją 
zadań edukacyjnych dot. wychowania fizycznego. 

W 2009 r. i 2010 r. Dyrektor Zespołu Szkół przeprowadziła kontrole „pod kątem 
zabezpieczenia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do Zespołu Szkół” sporządzając z nich protokoły, które przekazała 
organowi prowadzącemu szkołę. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 839-858, 1044) 

W obiektach sportowo-rekreacyjnych brakowało tablic informacyjnych określających 
zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. Tablica 
z regulaminem korzystania z boisk szkolnych Zespołu Szkół była umieszczona na 
ścianie budynku gospodarczego. 

(dowód: akta kontroli str. 299-302) 

W dziennikach lekcyjnych klasy I-III Szkoły Podstawowej, nie udokumentowano 
zapoznania uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz 
uczestniczenia w grach i zabawach (klasy I i II w roku szkolnym 2009/2010 
i 2010/2011; klas III w roku szkolnym 2011/2012). Dyrektor Zespołu Szkół podała, 
że „Nauczyciel nie wpisywał przy dokumentowaniu w dzienniku lekcyjnym tematyki 
zajęć z wychowania fizycznego (klasy I-III Szkoły Podstawowej) rozmowy na temat 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, gdyż na tym etapie edukacyjnym, wielokrotnie 
w ciągu dnia nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas 
zabaw”. 

(dowód: akta kontroli str. 326-450,1045) 
W dziennikach lekcyjnych klas I-II Gimnazjum (oddział A i B), odnotowano, że na 
pierwszych godzinach lekcyjnych wychowania fizycznego zapoznano uczniów 
z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń fizycznych. W dziennikach 
lekcyjnych klas III, przedmiotowych adnotacji nie dokonano. 

(dowód: akta kontroli str. 474-605, 606-733) 
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że „Miejsca na zapis tematu zajęć edukacyjnych 
z wychowania fizycznego w dzienniku lekcyjnym jest zbyt mało na informacje 
o zasadach bezpiecznego wykonywania ćwiczeń fizycznych. Natomiast przed 
zajęciami z wychowania fizycznego nauczyciel informuje uczniów ustnie 
o konieczności przestrzegania zasad bezpiecznego wykonywania ćwiczeń”. 

Ankietowani uczniowie podali, że zostali zapoznani z zasadami (regulaminem) 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 1037, 1040, 1045) 
Stosowany w Zespole Szkół sprzęt i urządzenia sportowe oraz posiadane atesty 
i certyfikaty przedstawiono w pkt 1.5. i 1.6.1. 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Przed wejściem na oba boiska kompleksu sportowego Orlik oraz przy bieżni prostej 
usytuowanej wzdłuż ww. boisk; przy skoczni w dal; przy rzutni; przy boisku do gier 
i zabaw dla uczniów klasy I-III; w pomieszczeniu sali gimnastycznej zastępczej - nie 
umieszczono tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania 
urządzeń i sprzętu sportowego. Było to niezgodne z dyspozycją § 31 ust. 6 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
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w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach24 (w dalszej treści „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa”), 
zgodnie z którym, w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do 
uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne 
określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 
Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Zespołu Szkół. Niezastosowanie się do ww. 
obowiązku umieszczenia tablic informacyjnych, przyczynia się do obniżenia 
poziomu bezpieczeństwa uczniów podczas uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier oraz 
zabaw na tych obiektach. 

Dyrektor Zespołu Szkół podała: „Tablic informacyjnych określających zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego nie zamieszczono przed 
wejściem na oba boiska kompleksu sportowego Orlik (do piłki nożnej 
i wielofunkcyjne); przy bieżni prostej usytuowanej wzdłuż ww. boisk; przy skoczni 
w dal; przy rzutni; przy boisku do gier i zabaw dla uczniów klasy I-III; 
w pomieszczeniu sali gimnastycznej zastępczej, dlatego że nauczyciel, przed 
każdorazowym zajęciem wychowania fizycznego, gdzie głównym zadaniem jest 
korzystanie np. z bieżni, instruuje słownie uczniów jak należy bezpiecznie korzystać 
z bieżni jak i z innych urządzeń i obiektów”. 

(dowód: akta kontroli str. 1044-1045) 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

W pokoju nauczycieli wychowania fizycznego usytuowanym przy sali gimnastycznej, 
znajdowała się apteczka pierwszej pomocy medycznej z instrukcją udzielania 
pomocy. Apteczka pierwszej pomocy medycznej znajdowała się również 
w gabinecie dyrektora; pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego 
zlokalizowanym na parterze budynku szkoły przy szatniach; w sali lekcyjnej klasy I 
(nauczanie zintegrowane) i klasy 0 oraz w pomieszczeniu pielęgniarki szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 863) 
Zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy posiadało 
dwóch z trzech nauczyciel wychowania fizycznego. Pozostali nauczyciele: 
nauczyciel  wychowania fizycznego i troje nauczycieli nauczania zintegrowanego 
zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy uzyskali 
9 listopada 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 864, 865-866, 1045) 
Opiekę zdrowotną w Zespole Szkół zapewniała Grupowa Praktyka Pielęgniarska na 
podstawie umowy zawartej z NFZ Oddział Wojewódzki w Poznaniu25. Ww. opieka 
sprawowana była na terenie Zespołu Szkół dwa razy w tygodniu przez cały rok 
szkolny w godzinach od 830 do 1400.  

(dowód: akta kontroli str. 827, 830-831) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego 

Liczba wypadków w latach 2006/2007-2011/2012 w Zespole Szkół wyniosła na 
zajęciach z wychowania fizycznego: 3, 1, 1, 6, 7 i 7. Wypadki te były ujmowane 
w szkolnej bazie danych SIO oraz w prowadzonym przez Dyrektora rejestrze 
                                                      
24 Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69. 
25 Do zakresu świadczeń pielęgniarskich należały: wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych; kierowanie 
postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami; czynne poradnictwo dla uczniów z problemami 
zdrowotnymi; sprawowanie odpowiednio dla typu szkoły czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi 
i niepełnosprawnością; udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć; prowadzenie 
wśród uczniów podstawowej grupowej profilaktyki fluorkowej. 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

22 

wypadków, który odpowiadał wymogom określonym w zał.nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa. 

        (dowód: akta kontroli str. 867-868, 868a-868b) 

Przyczyną 23 wypadków (92%) była nieuwaga. Pobicie oraz uderzenie nieumyślne 
były przyczyną 2 wypadków (8%). Liczba ww. wypadków w ostatnich 3 badanych 
latach szkolnych (2009/2010-2011/2012) wzrosła ponad sześciokrotnie 
w porównaniu do lat szkolnych 2007/2008-2008/2009. 

Wyjaśniając, jakie działania zostały podjęte w celu zminimalizowania liczby 
wypadków na zajęciach z wychowania fizycznego, Dyrektor Zespołu Szkół 
przedstawiła plan działania, jaki zostanie podjęty w  roku szkolnym 2012/2013, tj. po 
kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 869, 1045-1046) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor nie powiadamiała niezwłoczne o każdym wypadku podmiotów 
wymienionych w § 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa; nie 
powoływała po każdym wypadku członków zespołu wypadkowego (§ 43 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa); nie doręczała protokołu 
powypadkowego osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałem 
postępowania powypadkowego (§ 46 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa) 
i tym samym pozbawiono te osoby uprawnienia do złożenia ewentualnych 
zastrzeżeń do ustaleń protokołu (uprawnienie określone w § 48 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa przysługiwało osobom, o których mowa w § 46 ust.1 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa). Spośród 25 wypadków, rodziców 
(opiekunów) poszkodowanego (powiadomiono o 14 wypadkach), pracownika służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy (zawiadomiono 
o 12 wypadkach), organu prowadzącego szkołę i radę rodziców nie zawiadomiono 
o żadnym wypadku. 

(dowód: akta kontroli str. 869-905) 
Wyjaśniając dlaczego nie przestrzegano zasad określonych w § 41 ust.1 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa, Dyrektor Zespołu Szkół podała: 
„Każdorazowo rodzice byli zawiadomieni o wypadku swojego dziecka na terenie 
Zespołu Szkół telefonicznie przeze mnie lub przez nauczyciela wychowania 
fizycznego; jeśli w tym dniu była pielęgniarka – przez pielęgniarkę szkolną. Nie mam 
żadnej dokumentacji na przeprowadzenie powyższych rozmów telefonicznych. 
Uważałam, że nie wszystkie wypadki wymagają zawiadomienia pracownika służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a społeczny inspektor pracy wiedział o wypadku, 
gdyż jest pracownikiem Zespołu Szkół. Uważam, że organ prowadzący szkołę 
powiadamia się w przypadku wypadku zbiorowego, względnie śmiertelnego. Rada 
Rodziców dowiaduje się o wypadkach, które wymagały interwencji lekarskiej lub 
szpitalnej, 1 raz w roku podczas podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej”. 

(dowód: akta kontroli str. 1046) 
2. Dyrektor Zespołu Szkół nie powoływała po każdym z 25 ww. wypadków zespołu 
powypadkowego. W roku szkolnym 2009/2010, gdzie odnotowano 6 wypadków na 
zajęciach wychowania fizycznego, członkowie zespołu powypadkowego zostali 
powołani do przeprowadzenia 3 postępowań powypadkowych (50%). W roku 
szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012, gdzie odnotowano po 7 wypadków, 
członkowie zespołu powypadkowego zostali w ww. okresach powołani do 
przeprowadzenia odpowiednio: pięciu postępowań powypadkowych (71%) oraz 
czterech postępowań powypadkowych (57%).  
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Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że: „nie wszystkie wypadki wymagały powołania 
zespołu powypadkowego”. 

(dowód: akta kontroli str. 869-873, 1046) 
3. Protokoły powypadkowe sporządzono po zaistnieniu 14 spośród 25 
zaewidencjonowanych wypadków (56%). W powyższych 14 protokołach, nie 
odnotowano: potwierdzenia przez osoby uprawnione zaznajomienia się 
z protokółem i innymi materiałami postępowania powypadkowego; złożenia 
zastrzeżeń na piśmie; otrzymania protokołu. 

(dowód: akta kontroli str. 869-873, 880-905) 
Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła: „Każdorazowo rodzic na piśmie otrzymuje 
informacje dotyczącą wypadku, tj. protokół powypadkowy. Pisma te wysyłane są 
pocztą do rodziców względnie przekazywane osobiście przeze mnie rodzicom. Brak 
w dokumentacji potwierdzenia przyjęcia przez rodzica protokołu powypadkowego. 
Nie potrafię wyjaśnić dlaczego o powyższych doręczeniach nie odnotowano 
w protokole powypadkowym”. 

(dowód: akta kontroli str. 1046) 

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

5. Stan zatrudnienia w szkole nauczycieli wychowania fizycznego 
i nauczania zintegrowanego i ich kwalifikacje w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012 

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

W Zespole było zatrudnionych (30 września 2011 r.) trzech nauczycieli nauczania 
zintegrowanego, jeden nauczyciel prowadzący zajęcia w klasach IV-VI i dwóch 
nauczycieli prowadzących zajęcia w Gimnazjum. Wszyscy nauczyciele posiadają 
stopień awansu nauczyciela mianowanego. Kwalifikacje nauczycieli wychowania 
fizycznego i nauczania zintegrowanego upoważniały do prowadzenia zajęć w danym 
typie szkoły, zgodnie z poziomem i kierunkiem kształcenia. Żaden z nauczycieli 
nauczania zintegrowanego nie posiadał dodatkowych kwalifikacji z zakresu 
wychowania fizycznego (ukończone studia podyplomowe lub drugi kierunek 
studiów). 

(dowód: akta kontroli str. 906-908) 
W działalności kontrolowanej jednostki 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: 

- jeden nauczyciel nauczania zintegrowanego uczestniczył corocznie w formach 
doskonalenia26, a pozostali 2 nauczyciele w roku 2010/2011. Ponadto trzech 
nauczycieli uczestniczyło w programie „Dam sobie radę” (z zakresu edukacji 
zdrowotnej), który zrealizowano w 2010 r.; 

- jeden z trzech nauczycieli w-f uczestniczył w konferencji metodycznej (4,5 godz.) 
zorganizowanej w roku szkolnym 2009/2010, a drugi nauczyciel w-f w kursie 
                                                      
26 W roku szkolnym 2009/2010: „Znaczenie prawidłowego odżywania i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia dzieci 
i młodzieży” (10 godz.); w roku szkolnym 2010/2011 wraz z pozostałymi 2 nauczycielami nauczania zintegrowanego - 
spotkanie „Indywidualizacja nauczania a nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej”; w roku szkolnym 2011/2012 - 
konferencja „Odkrywamy radość rozwoju. Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko”. 
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dotyczącym prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy medycznej (65 godzin) zorganizowanym w roku szkolnym 2010/2011. 

(dowód: akta kontroli str. 909-912) 

Nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego nie uczestniczyli 
w formach doskonalenia, których tematyka dotyczyłaby wdrażania podstawy 
programowej z 2008 r. w zakresie wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 909-912, 913-914) 
Dyrektor Zespołu Szkół podała, że żadna oferta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu nie była związana z ww. zakresem tematycznym. Dlatego też nauczyciele 
wychowania fizycznego nie byli kierowani na formy doskonalenia z zakresu 
wdrażania podstawy programowej z 2008 r. Natomiast w ramach wewnętrznego 
doskonalenia nauczycieli pracownicy ODN przedstawiali ogólną tematykę dotyczącą 
wdrażania podstawy programowej w poszczególnych typach szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 913) 

W ankiecie, troje nauczycieli w-f (100%) oraz dwoje nauczycieli nauczania 
zintegrowanego (66%) podało, że są w pełni przygotowani do realizacji podstawy 
programowej z WF, a jeden nauczyciel z tej ostatniej grupy podał „raczej tak”.  

(dowód: akta kontroli str. 1034-1035) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

5.3. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego 
Formy sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego określono w statucie 
Szkoły Podstawowej27 i statucie Gimnazjum28. 

(dowód: akta kontroli str. 32-64, 98-100) 
Wielkopolski Kurator Oświaty w zarządzeniach dotyczących planu nadzoru 
pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011 
(zarządzenie nr 0151/1416/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.)29 oraz w 2011/2012 
(zarządzenie nr 0151/1181/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.)30, nie wskazał że 
priorytetem nadzoru pedagogicznego w ww. okresach jest „wdrażanie podstawy 
programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w klasie I-III szkoły podstawowej 
i w klasie I-III gimnazjum” oraz „ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów 
z wychowania fizycznego, w szczególności w gimnazjum”. 
W latach objętych kontrolą zaplanowano i przeprowadzono (II i III etap edukacyjny) 
łącznie 10 obserwacji, w wyniku których sformułowano jeden wniosek. W ramach 
ww. obserwacji 8 dotyczyło kwestii związanych z podstawą programową z 2008 r. 

                                                      
27 W statucie SP3 podano, że do kompetencji dyrektora szkoły należy m.in. dokonywanie oceny pracy nauczycieli. Nadzór 
pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy o systemie oświaty, 
w trybie planowych lub doraźnych działań. Formami nadzoru pedagogicznego, określonymi w statucie SP3, były : ewaluacja, 
kontrola, wspomaganie. W statucie SP3 podano m.in., że dyrektor szkoły, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 
przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły; kontroluje przestrzeganie 
przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; wspomaga 
nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia 
i rozwoju zawodowego. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, do dnia 31 sierpnia każdego roku, wyniki i wnioski 
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
28 W statucie G3 podano m.in., że dyrektor gimnazjum sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli 
i wychowawców; przedstawia sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Radzie Rodziców do dnia 31 sierpnia i do tego 
samego dnia (każdego roku) przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
Wg statutu G3, nadzór pedagogiczny służy doskonaleniu systemu oświaty i polega na : ocenianiu stanu i warunków 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli; analizowaniu i ocenianiu efektów działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły; udzielaniu pomocy nauczycielom 
w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Statut G3 przewidywał 3 formy nadzoru 
pedagogicznego: ewaluacja, kontrola, wspomaganie. 
29 Treść zarządzenia na stronie internetowej http://ko.poznan.pl/?page=plan_nadzoru_2010-2011. 
30 Treść zarządzenia na stronie internetowej http://ko.poznan.pl/?page=plan_nadzoru_2011-2012. 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

25 

w Gimnazjum (w roku 2011/2012 jedna obserwacja zajęć w-f - warunki realizacji 
podstawy programowej)31. 

 (dowód: akta kontroli str. 915, 987, 988-992, 1002-1013) 

W sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego w roku 2009/2010 Dyrektor Zespołu 
Szkół m.in. podała, że: nauczyciele wychowania fizycznego nie wpisują 
systematycznie tematów; kontrola dzienników lekcyjnych (klasy I Szkoły 
Podstawowej i klasy I Gimnazjum) wykazała systematyczną realizację podstawy 
programowej; ocenianie jest zgodne z WSO/PSO. 

(dowód: akta kontroli str. 921-922, 923-924, 930-936) 

W planie kontroli na rok szkolny 2010/2011 przewidziano m.in.: kontrolę w zakresie 
dokumentowania frekwencji i tematów zajęć; przestrzeganie zasad oceniania; 
uwzględnianie zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej; 
realizację godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. W karcie kontroli 
realizacji przez nauczyciela w-f (H.G.) w ww. okresie godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 
ustawy Karta Nauczyciela (rozwijanie zainteresowań uczniów), m.in. podano 
pozytywny wynik tej kontroli. 

 (dowód: akta kontroli str. 937-941, 945-947, 955-956) 

W sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego w Gimnazjum w roku szkolnym 
2010/2011 przedstawiono wyniki ewaluacji wewnętrznej, której przedmiotem była 
m.in. realizacja przez nauczycieli zaleceń dot. warunków i sposobów realizacji 
podstawy programowej. Podano m.in., że 100% ankietowanych nauczycieli zna 
treść podstawy programowej; 100% nauczycieli uczestniczyło w posiedzeniu dot. 
podstawy programowej (25.05.2009 r.); 60% nauczycieli uczestniczyło 
w szkoleniach zewnętrznych na temat podstawy programowej. Wśród wniosków 
podano: Dyrektor Szkoły monitoruje realizację podstawy programowej 
przeprowadzając systematyczne kontrole dokumentacji nauczycieli”. We wnioskach 
z realizacji planu nadzoru pedagogicznego podano m.in., że: „nauczyciele w-f 
tematy zajęć lekcyjnych wpisują z opóźnieniem”; „nauczyciele dokonują 
systematycznej oceny ucznia zgodnie z WSO”; „uczniowie bardzo chętnie biorą 
udział w zawodach sportowych”; „nauczyciele w większości na bieżąco oddają 
sprawozdania z odbytych konkursów, zawodów sportowych”; „nauczyciele w-f 
prowadzą zeszyt do oceniania ucznia z wysiłku fizycznego i zobowiązani są 1 raz 
w miesiącu wpisywać oceny do dziennika”; „zalecenia poradni stosowali wobec 
uczniów o obniżonych wymaganiach”. W wynikach i wnioskach dot. wdrażania 
nowej podstawy programowej, m.in. ujęto działania podjęte w ramach 
monitorowania realizacji podstawy programowej z WF (ocenianie umiejętności 
ucznia, w drodze sprawdzianu, podczas rzutu do kosza z miejsca po zatrzymaniu 
się na jedno tempo – realizacja podstawy programowej w Gimnazjum „kształtowanie 
umiejętności samooceny i samoobserwacji”; „kształtowanie podstawowego kroku 
tańca narodowego, kształtowanie koordynacji ruchowo-słuchowej”).  

(dowód: akta kontroli str. 959-973) 

                                                      
31 Przykładowy zakres obserwacji nauczyciela w-f przeprowadzonej w dniu 10 maja 2012 r. (nauczycielka klasy IIIA 
Gimnazjum): przedstawianie uczniom celu zajęć, motywowanie uczniów do udziału w zajęciach, osiągnięcia realizowanych 
celów, dostosowanie zajęć do potrzeb i możliwości uczniów, trafność doboru metody realizacji celów zajęć i poprawność jest 
stosowania, zastosowanie odpowiednich form organizacyjnych zapewniających efektywność zajęć, racjonalność budowy 
i organizacji zajęć, tempo przebiegu zajęć do rytmu pracy klasy, odwoływanie się nauczyciela do wiedzy i umiejętności już 
zdobytych, respektowanie zasady budowy lekcji w-f, sposób kierowania grupą dla realizacji celu zajęć, poprawność pokazu 
w wykonaniu nauczyciela z uwzględnieniem precyzji objaśnień i ich zrozumiałości, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, czy 
intensywność zajęć odpowiada ich celom, indywidualizowanie przebiegu zajęć z uwzględnieniem możliwości i potrzeb 
uczniów, dokonywanie oceny osiągnięć uczniów, badanie czy osiągnięto cele lekcji, zapowiedzi przez nauczyciela kolejnych 
zajęć. Nauczyciel objęty ww. obserwacją otrzymała max. liczbę 45 punktów oraz ocenę końcową – bardzo dobry. 
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W sprawozdaniu Dyrektora Zespołu Szkół z nadzoru pedagogicznego w roku 
szkolnym 2011/2012 podano: „że podstawa programowa z poszczególnych 
przedmiotów Gimnazjum została zrealizowana”. Ww. sprawozdanie zostało 
przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum  5 lipca 2012 r. 
W protokole z ww. posiedzenia, m.in. zapisano : „wychowanie fizyczne – podstawa 
programowa III etapu edukacyjnego w klasach trzecich gimnazjum na zajęciach 
obowiązkowych i do wyboru została zrealizowana. Na zajęciach obowiązkowych 
realizowane były działy: edukacja zdrowotna, taniec, pomiar sprawności 
motorycznej, piłka koszykowa. Większość uczniów dobrze pracowało na zajęciach 
(…). Na zajęciach do wyboru klasa IIA zajmowała się piłką nożną i atletyką 
terenową, a IIIB piłką nożną, unihokejem i samoobroną – karate. (…) uczniowie na 
zajęciach w-f dokonali wyboru zajęć; uczniowie pełnią rolę inicjatora i organizatora 
ćwiczeń i zabaw; gimnazjaliści dokonują analizy uzyskanych wyników, uczestniczyli 
w zajęciach Edukacji zdrowotnej; nauczyciel w-f wykorzystywał różnorodne techniki 
i metody aktywizujące; „zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy 
programowej w III etapie edukacyjnym zostały zrealizowane”, a „podczas zajęć 
nauczyciele (w tym wychowania fizycznego) dokonują oceniania ucznia zgodnie 
z zapisami Statutu Gimnazjum”. 

(dowód: akta kontroli str. 797-808, 993-1001, 1030-1032) 

W sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej w roku 
szkolnym 2010/2011, Dyrektor Zespołu Szkół m.in. podała, że „nauczyciele 
dokonują systematycznej oceny ucznia zgodnie z WSO”; „uczniowie bardzo chętnie 
biorą udział w zawodach sportowych”; „nauczyciele w-f prowadzą zeszyt do 
oceniania ucznia z wysiłku fizycznego i zobowiązani są raz w miesiącu wpisywać 
oceny do dziennika”; „zalecenia poradni stosowali wobec uczniów o obniżonych 
wymaganiach”; „nauczyciele prowadzą zajęcia z zakresu pierwszej pomocy – 
dokumentacja w dzienniku”; „dla zapewnienia sprawności fizycznej zajęcia w-f 
odbywają się w sali gimnastycznej, boisku szkolnym oraz Orliku”. 

(dowód: akta kontroli str. 974-985, 1002-1003) 

W planie nadzoru pedagogicznego w Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 
2011/2012, Dyrektor Zespołu Szkół m.in. uwzględniła kontrolę w zakresie 
„planowanie pracy dydaktycznej zgodnie z (…) podstawą programową”; „zgodność 
oceniania wewnątrzszkolnego z przepisami prawa”. W sprawozdaniu z nadzoru 
pedagogicznego w Szkole Podstawowej podano m.in., że „nauczyciele poprawnie 
prowadzili dokumentację w tym dzienniki zajęć, uczniów oceniano zgodnie 
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, kontaktowano się z rodzicami”; 
„w trzyletnim okresie nauczania obejmującym klasy I-III, zajęcia edukacyjne 
(z wychowania fizycznego) wynikające z ramowego planu nauczania dla Szkoły 
Podstawowej, zrealizowano w wymiarze 380 godzin”. 

(dowód: akta kontroli str. 1002-1022) 

Nadzorem pedagogicznym nie zostali objęci nauczyciele nauczania 
zintegrowanego. Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że nie dokonała obserwacji, 
ponieważ nauczyciele nauczania zintegrowanego posiadają długi staż pracy na 
stanowisku nauczyciela, wykazują się kompetencjami i profesjonalizmem pod 
względem metodycznym, jak i merytorycznym.  

(dowód: akta kontroli str. 915) 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły nadzoru pedagogicznego 
nad dziedziną wychowania fizycznego, który sprawuje 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Ponadto nadzorem pedagogicznym nie zostali objęci w kontrolowanym okresie 
nauczyciele nauczania zintegrowanego. 
 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie wychowania fizycznego 

W latach 2009/10-2011/12, działalność Zespołu Szkół w zakresie wychowania 
fizycznego nie była kontrolowana przez zewnętrzne podmioty. 

(dowód: akta kontroli str. 1033) 

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

 

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 Kontroli32, wnosi o: 

1. Dopuszczanie do użytku szkolnego programów nauczania wychowania 
fizycznego, w pełni uwzględniających obowiązującą dla danego etapu edukacyjnego 
podstawę programową wychowania fizycznego. 

2. Pełną realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego na 
poszczególnych etapach edukacyjnych. 

3. Organizowanie zajęć korekcyjnych dla uczniów ze stwierdzonymi przez lekarzy 
dysfunkcjami ruchowymi.  

4. Zapewnienie zgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania z zakresu 
wychowania fizycznego z przepisami prawa oraz przestrzeganie określonych zasad 
w zakresie tego przedmiotu. 

5. Przestrzeganie procedur obowiązujących w sytuacji wypadku uczniów na 
zajęciach wychowania fizycznego. 

6. Zamieszczenie tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 

7. Rzetelne uwzględnianie w dokumentacji nadzoru pedagogicznego danych 
z zakresu wychowania fizycznego zamieszczanych w dziennikach lekcyjnych. 

 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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 7 marca 2013 r. 

  
  

 
Najwyższa Izba Kontroli 
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