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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 Warszawie 

Kontrolerzy 1. Witold Markiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 84286 z dnia 24.10.2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 84295 z dnia 
31.10.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkól Niepublicznych im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach Wyrkach 

Borki Wyrki 17, 08-106 Zbuczyn, zwany dalej „ZSN” lub „Zespołem” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Marchel, Dyrektor Zespołu Szkół 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 negatywnie działalność kontrolowanej jednostki 
dotyczącą organizacji i efektów kształcenia w zakresie wychowania fizycznego 
i sportu szkolnego w latach 2009/2010-2011/2012. 

 

Ocenę uzasadniają następujące nieprawidłowości: 

 

1. Programy nauczania wychowania fizycznego dla klas I-III Gimnazjum nie 
były dostosowane do podstawy programowej z 2008 r.2, gdyż nie odnosiły 
się do wszystkich celów ogólnych oraz szczegółowych podstawy. 

2. Na zajęciach z wychowania fizycznego w klasach I-III Gimnazjum nie 
zrealizowano pełnej podstawy programowej z 2008 r, tak w zakresie 
wymagań podstawy programowej, jak i liczby godzin wychowania 
fizycznego. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

2 Podstawa programowa dla cyklu kształcenia w latach 2009/2010-2011/2012 została zawarta w załączniku Nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) – dalej: 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej z 2008 r. – uchylone z dniem 1 września 2012 r. 

Ocena ogólna 
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3. W szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2011/2012 brak 
było programu nauczania dla klas IV-VI SP. 

4. W Statucie ZSN nie określono sposobu uzasadnienia ustalonej oceny, co 
narusza § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
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 publicznych3 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie sposobu oceniania). 

5. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO) i przedmiotowym systemie 
oceniania (PSO) brak było odniesienia do realizacji przez ucznia wymagań 
szczegółowych określonych w podstawie programowej z 2008 r., co 
narusza § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu oceniania. 

6. Dokumentacja w dziennikach lekcyjnych przebiegu nauczania zajęć 
wychowania fizycznego była niepełna, tj. stwierdzono przypadki braku 
odnotowania tematu lekcji oraz obecności uczniów na poszczególnych 
zajęciach, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 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 dokumentacji4 (dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 

1. Organizacja i realizacja kształcenia w zakresie 
wychowania fizycznego 

1.1. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w systemie klasowo-lekcyjnym 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ramach Zespołu Szkół Niepublicznych 
w Borkach Wyrkach (ZSN) funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa (SP) 
oraz Niepubliczne Gimnazjum (Gimnazjum) na prawach szkoły publicznej5. 

Organem prowadzącym ZSN jest Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno – 
Oświatowe „Kornel” w Borkach Wyrkach. 

(dowód: akta kontroli str. 6-35) 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowano w kontrolowanym okresie w po jednym 
oddziale klas I-VI  SP oraz w po jednym oddziale klas I-III Gimnazjum. Liczebność 
oddziałów nie przekraczała 26 uczniów, zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 

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

4 Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 

5 Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – 
(dalej – u.o.s.o) szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli: realizuje programy nauczania 
uwzgledniające podstawy programowe, realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż 
łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkół publicznych danego typu, 
stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, ustalone przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem egzaminów wstępnych, prowadzi dokumentację przebiegu 
nauczania ustaloną dla szkół publicznych, zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających 
kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych. 
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nauczania w szkołach publicznych6 (dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych 
planów nauczania). W przypadku 7 z 18 oddziałów liczba uczniów była mniejsza niż 
12. 

(dowód: akta kontroli str. 36-38) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na prowadzeniu zajęć wychowania 
fizycznego w grupach mniejszych niż 12 uczniów, co było niezgodne z § 6 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. 

Za powyższą nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZSO, który 
zgodnie z art. 39 ust. 1 u.o.s.o. kieruje działalnością szkoły. 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, iż niska liczba uczniów na zajęciach wychowania 
fizycznego wynika z ogólnej małej liczby uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 39-40) 

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
w formach do wyboru przez ucznia 

wychowania fizycznego do wyboru dla uczniów klas V-VI SP i I-II Gimnazjum 
w wymiarze po dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Uczniowie mieli do wyboru 
zajęcia z tenisa stołowego, piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej oraz lekkoatletyki. 
Propozycje zajęć przygotowywał nauczyciel wychowania fizycznego a zatwierdzał 
dyrektor ZSN. Uczniowie o zajęciach do wyboru byli informowani przez nauczyciela 
wychowania fizycznego. 
Przebieg zajęć do wyboru przez uczniów był odnotowywany w dziennikach 
lekcyjnych. 

    (dowód: akta kontroli str. 41,42-55, 56, 57-59) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W dziennikach lekcyjnych, w których odnotowywano obowiązkowe zajęcia 
wychowania fizycznego do wyboru brak było wpisów odnośnie obecności uczniów 
na zajęciach, co było niezgodne z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji. 

Nauczyciel wychowania fizycznego wyjaśnił, iż nie jest w stanie odtworzyć 
wszystkich powodów braków wpisów w dziennikach lekcyjnych. Powodem mogły 
być brak dziennika na lekcjach lub wyjazdy na zawody sportowe lub wycieczki. 

                                                                          (dowód: akta kontroli str.: 42-55,152) 

Odpowiedzialnym za stwierdzoną nieprawidłowość jest nauczyciel wychowania 
fizycznego, który zgodnie z ww. przepisem dokonuje wpisów w dziennikach 
lekcyjnych przeprowadzonych zajęć. 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych 

W Gimnazjum zorganizowano nadobowiązkowe pozalekcyjne zajęcia sportowo-
rekreacyjne. Zajęcia te były prowadzone w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 
przez nauczyciela wychowania fizycznego z przerwą od drugiego tygodnia listopada 
do 31 marca (dowóz dzieci do szkoły) w formie koła sportowego i objęły 
odpowiednio 37% i 88% uczniów.  

                                                      
6 Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm.  – uchylone z dniem 1 września 2012 r. 
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Jak wyjaśnił dyrektor ZSN w roku szkolnym 2011/2012 i obecnym nauczyciel 
wychowania fizycznego prowadzi drużynę harcerską. W ramach zajęć z harcerzami 
są organizowane rajdy rowerowe i inne zajęcia terenowe. 
W badaniach ankietowych 7 przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK trzech (14 %) 
uczniów podało, że systematycznie uprawia wybraną dyscyplinę sportu lub ćwiczy 
rekreacyjnie poza szkołą, czternastu (66%) wskazało, iż czyni to sporadycznie, zaś 
czworo (19 %), że nigdy. 
                                                  (dowód: akta kontroli str. 60, 61-63, 64-65. 437-440) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

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

W okresie objętym kontrolą badaniami wad postawy objęto uczniów klas I-III SP. 
Odbywały się one corocznie w Ośrodku Badania Wad Postawy w Siedlcach. 
Badaniami są obejmowani uczniowie, u których nauczyciele zauważyli wady 
postawy. W roku szkolnym 2009/2010 było ich 24, w 2010/2011 – 24, 2011/2012 - 
25. Ponadto ZSN zawarł porozumienie z NZOZ „Sanmedic” w Zbuczynie w celu 
corocznego badania uczniów pod kątem wad postawy przez pielęgniarkę. W wyniku 
badań stwierdzono: w roku szkolnym 2009/2010: 4 nadwagi, 9 wad postawy i 2 
otyłości, w 2010/2011: 4 nadwagi, 8 wad postawy i 3 otyłości, w 2011/2012: 
4 nadwagi, 7 wad postawy i 3 otyłości. 
Dla uczniów klas I-III SP z wadami postawy zorganizowano zajęcia korekcyjne. 
W roku szkolnym 2009/2010 objęto mini 21 uczniów, w 2010/2011 - 19 uczniów, 
2011/2012 – 21 uczniów.  
Zajęcia były prowadzone przez nauczycielkę mającą ukończone studia 
podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. 

Jak wyjaśnił dyrektor ZSN zajęciami korekcyjnymi nie objęto uczniów, których wady 
postawy mieściły się w normie. 

(dowód: akta kontroli str. 40, 66, 67-69, 70, 71, 72-73, 74-75) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

Według szkolnego zestawu programów nauczania ZSN na poszczególnych etapach 
edukacji dopuszczono do użytku następujące programy nauczania wychowania 
fizycznego: 
1)  w roku szkolnym 2009/2010: 

 J. Hanicz, Wesoła szkoła – program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji 
XXI wieku. Wyd. WSiP 2008 r. (DKW-5002-10/08) obowiązujący w klasach I-III 
SP,  

 U. Kierczak, Od zabawy do sportu i rekreacji. Program wychowania fizycznego 
dla czterech etapów edukacyjnych. Wyd. WSiP 2001 r. (DKW-4014-88/01) 
obowiązujący w klasach IV-VI SP oraz klasach I-III Gimnazjum, 

2) w roku szkolnym 2010/2011: 

                                                      
7 W badaniach uczestniczyło 21 uczniów Zespołu: 11 Szkoły Podstawowej i 10 Gimnazjum. 
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 J. Hanicz, Wesoła szkoła – program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji 
XXI wieku. Wyd. WSiP 2008 r. (DKW-4014-247/99) obowiązujący w klasach I-II 
SP, 

 H. Matejuk, A. Kaczanowska, Kształcenie zintegrowane. Mój świat. Wyd. WSiP 
(DKW-4014-8/99) obowiązujący w klasie III SP, 

 A. Romanowska, Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły 
podstawowej. Wyd. Korepetytor 1999 r. (DKW-4114-68/99) obowiązujący 
w klasach IV-VI SP, 

 U. Kierczak, T. Głos, Od zabawy do sportu i rekreacji. Program wychowania 
fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Wyd. WSiP 2001 r. (DKW-4014-
88/01) obowiązujący w klasach IV-VI SP oraz klasach I-III Gimnazjum, 

3) w roku szkolnym 2011/2012: 

 Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III. Wyd. WSiP 
2009 r. (88/1/2009) obowiązujący w klasach I-II SP, 

 J. Hanicz, Wesoła szkoła i przyjaciele – program wczesnoszkolnej 
zintegrowanej edukacji XXI wieku. Wyd. WSiP 2008 r. (18/5/2010, 18/6/2011, 
136/3/2011) obowiązujący w klasie III SP,  

 Program nauczania wychowania fizycznego w klasach I-III Gimnazjum. Wyd. 
eMPi2 2000 r. (DKW-4014-142/00). 

4) W roku szkolnym 2012/2013: 

- A. Tymoniuk-Małysz, Ruch to życie w klasach IV-VI SP Wyd. BEA-BLEJA 
2002 r., (DOKS-4014-4/02), 

- S. Łukasik, Wesoła szkoła i przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna kl. I-III, Wyd. 
WSiP 2009 r. (NSP-3/2012), 

- J. Brzózka, Razem w szkole. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej  
kl. I-III, WSiP 2011r. (NSP-04/2012), 

- K. Ostrowski, Program nauczania wychowania fizycznego dla kl. I-III Gimnazjum, 
eMPi2, 2000 r. (DKW-4014-142/00). 

(dowód: akta kontroli str. 83-84, 85-136) 

 

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

1. W szkolnym zestawie programów nauczania na rok szkolny 2011/2012 brak 
było programu nauczania dla klas IV-VI SP, co stanowiło naruszenie 
art. 22a ust. 2b u.o.s.o. 

2. W latach szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011 w nauczaniu 
zintegrowanym, w szkolnym zestawie programów nauczania nie 
zamieszczono programów zawierających treści dostosowanych do 
podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010 
w klasach I szkoły podstawowej, co było niezgodne z art. 22a ust. 2b 
u.o.s.o. 

3. W całym okresie objętym kontrolą programy nauczania wychowania 
fizycznego dla Gimnazjum, zawarte w szkolnych zestawach programów 
nauczania nie były dostosowane do podstawy programowej obowiązującej 
od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I gimnazjum. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Program nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów 
edukacyjnych od zabawy do sportu i rekreacji realizowany w latach 
szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 nie zawierał treści realizujących jednego 
celu wychowania fizycznego, jak również celów szczegółowych: 1.3, 2.6, 
7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 podstawy programowej z 2008 r. 

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas I-III gimnazjum 
realizowany w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 nie zawierał treści 
realizujących cele wychowania fizycznego, jak również celów 
szczegółowych: 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 4.4, 5.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.9 
podstawy programowej z 2008 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 137, 138-147, 148, 149-151, 152) 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada dyrektor ZSN, który zgodnie z art. 22a 
ust. 2b u.o.s.o odpowiada za umieszczenie w szkolnym zastawie programów 
nauczania całości podstawy programowej dla danego etapu edukacji. 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor ZSN potwierdził, iż przyjęte programy 
nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI i w Gimnazjum nie są 
odpowiednie do podstawy programowej z 2008 i 2012 r. Poinformował również, iż 
w trakcie kontroli podjął kroki mające na celu dostosowanie programów nauczania 
wychowania fizycznego do obowiązującej podstawy programowej. 

   (dowód: akta kontroli str. 151) 

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

Zespół Szkól Niepublicznych w Borkach Wyrkach posiada bazę sportową w postaci 
sali gimnastycznej przystosowanej do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę oraz 
siatkówkę. Posiada ponadto boisko trawiaste w złym stanie technicznym. 

                                                                      (dowód: akta kontroli str. 154,155-156) 

W cyklu kształcenia 2009/2010 – 2011/2012 w klasach I-III SP udokumentowano 
w dziennikach zajęć lekcyjnych przeprowadzenie 372 godzin wychowania 
fizycznego. Lekcje te były wyodrębnione w planie zajęć. Prowadzone były zajęcia 
z zakresu bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa na drodze, higieny osobistej, zdrowego odżywiania się, a także 
dbania o prawidłową postawę w ławce.  

                                                                        (dowód: akta kontroli str. 137, 454-579) 

W trzyletnim cyklu kształcenia 2009/2010 – 2011/2012 w klasach I-III Gimnazjum 
dokumentowano w dziennikach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych realizację 
zajęć wychowania fizycznego.  

W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali 
gimnastycznej, na boisku i w terenie.  

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 158-168) 

W badaniach ankietowych 10 uczniów Gimnazjum podało, że w trakcie zajęć 
wychowania fizycznego najczęściej uprawiali dyscypliny sportowe: gry zespołowe,  
ćwiczenia gimnastyczne, tenis stołowy – po 9 wskazań oraz lekkoatletykę – 7 
wskazań. Z kolei 11 uczniów SP biorących udział w ankiecie wskazało, iż w trakcie 
zajęć wychowania fizycznego najczęściej: uprawiają dyscypliny zespołowe – 10 
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wskazań, wykonują ćwiczenia gimnastyczne – 9 wskazań, uprawiają lekkoatletykę – 
8 wskazań, grają w tenisa stołowego – 8 wskazań. 

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 437-440 

 

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

1. Zespół nie w pełni spełnia wymagania przyjętych do realizacji programów 
nauczania wychowania fizycznego odnośnie infrastruktury sportowej oraz 
posiadanego sprzętu sportowego. 

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas I-III Gimnazjum 
przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 przewiduje 
realizację bloku: sporty zimowe. Zespół nie posiada zaś lodowiska ani też 
sprzętu niezbędnego do uprawiania saneczkarstwa oraz łyżwiarstwa. 
W zakresie bloku: pływanie z elementami ratownictwa ZSN nie posiada 
basenu. Zespół nie posiada również bieżni oraz skoczni, mimo iż blok: 
lekkoatletyka, atletyka terenowa, jogging przewiduje realizację dyscyplin 
sportowych w postaci biegów i skoków.  

Podobnie przyjęty do realizacji w roku szkolnym w klasach IV-VI SP 
program Ruch to życie – Program wychowania fizycznego dla II etapu 
edukacji przewiduje realizację zajęć na pływalni oraz uprawianie sportów 
zimowych. 

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacji przyjęty do 
realizacji w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 przewidywał realizację 
zajęć sportów zimowych, w tym saneczkarstwo, łyżwiarstwo, narciarstwo 
biegowe i zjazdowe, snowboard, do realizacji których ZSN nie posiadał 
odpowiedniej infrastruktury oraz sprzętu. 

Powyższe nieprawidłowości stanowiły naruszenie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. 
w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania 
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 
szkolnego podręczników.8 

2. W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w klasach I-III SP nie w pełni 
zrealizowano obowiązującą podstawę programową w zakresie 
bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej wynikającą z załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r. Według 
zapisów dzienników lekcyjnych nie przekazano uczniom wiadomości, do 
kogo należy zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia 
oraz, iż nie można samodzielnie zażywać lekarstw i używać środków 
chemicznych.  

3. W cyklu kształcenia 2009/10-2011/12 w klasach I-III Gimnazjum nie w pełni 
zrealizowano podstawę programową wychowania fizycznego z 2008 r. 
wynikającą z załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r. Według zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych 
zrealizowano 20 z 33 wymagań podstawy programowej (wymagania: 1.1, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 
7.1, 7.2). 

                                                      
8 Dz. U. Nr 89, poz. 730 – uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. 
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4. W trzyletnim cyklu kształcenia 2009/2010 – 2011/2012 w klasach I-III 
Gimnazjum udokumentowano w dziennikach zajęć lekcyjnych oraz 
pozalekcyjnych realizację zajęć wychowania fizycznego w wymiarze 282 
godzin lekcyjnych – dziewczęta oraz 268 godzin lekcyjnych – chłopcy, co 
było niezgodne z załącznikiem nr 6a rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania, który określa minimalną liczbę godzin wychowania 
fizycznego w cyklu kształcenia w gimnazjum w wymiarze co najmniej 385 
godzin. 

5. W cyklu kształcenia 2009/2010-2011/2012 w klasach I-III Gimnazjum w 35 
przypadkach brak było w dziennikach wpisów tematu lekcji bądź obecności 
uczniów, co było niezgodne z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji. 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada dyrektor ZSN, który zgodnie z art. 39 
ust. 1 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 2 pkt 2 u.o.s.o. sprawuje nadzór 
pedagogiczny, m.in. w zakresie realizacji podstawy programowej oraz 
nauczyciele wychowania fizycznego, którzy, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela9, obowiązani są rzetelnie 
realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi 
funkcjami szkoły, w tym funkcją dydaktyczną.  
 

Dyrektor ZSN w złożonych wyjaśnieniach poinformował, iż podjął działania 
naprawcze, w wyniku których w pełni zostaną wdrożone procedury związane 
z podstawą programową z roku 2009 i 2012 w zakresie wychowania fizycznego. 

                 (dowód: akta kontroli str. 137, 138-147, 154, 155-157, 158-168) 

 

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

 

2. Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
osiągnięć uczniów z przedmiotu wychowanie fizyczne 
w zakresie mierzenia postępów uczniów z wychowania 
fizycznego 

 

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

W ZSN w kontrolowanym okresie obowiązywały wewnątrzszkolne systemy 
oceniania z 12 października 2008 r. oraz z 31 września 2012 r. Wprowadzono także 
przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego, który obowiązywał 
w klasach I-III Gimnazjum oraz w kl. IV-VI SP. Wymienione dokumenty 
przewidywały dostosowanie oceny do poziomu i postępów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności z przedmiotu wychowania fizycznego, określały 
kryteria do spełnienia przez ucznia dla poszczególnych ocen, przewidywały 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów oraz 

                                                      
9  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
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do wysiłku ucznia wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków, przewidywały 
również obowiązek informowania rodziców i uczniów  na początku roku szkolnego 
o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych. 

W przeprowadzonym w trakcie kontroli badaniu kwestionariuszowym 12 (57 %) 
uczniów wskazało, że udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego 
przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej, 9 (43 %) podało, iż raczej 
tak. 

W opinii 13 z 21 objętych badaniami ankietowymi uczniów (62%) ocenienie ich 
osiągnięć z wychowania fizycznego było sprawiedliwe, w opinii 8 (38 %) – raczej 
sprawiedliwe.  

                        (dowód: akta kontroli str. 6-35, 171-172, 173-179, 180-239, 437-440) 

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

1. W statucie ZSN nie określono sposobu uzasadnienia ustalonej oceny, co 
narusza § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sposobu oceniania. 

2. W WSO i PSO brak było zapisów, przy ocenie osiągnięć ucznia, odnoszących 
się do realizacji przez ucznia, wymagań szczegółowych określonych w podstawie 
programowej z 2008 r., co narusza § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu 
oceniani. 

3. W PSO niewłaściwie określono, iż frekwencja na lekcjach wychowania 
fizycznego ma wpływ na ocenę z tego przedmiotu, gdyż zgodnie z § 15 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia w sprawie sposobu oceniania wpływa ona na ocenę 
z zachowania. 

(dowód: akta kontroli str. 6-35, 171-172, 173-179, 180-239) 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada dyrektor ZSN, który zgodnie z art. 39 ust. 
1 pkt 2 u.o.s.o. sprawuje nadzór pedagogiczny. 

2.2. Stosowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego 
przyjętych zasad oceniania 

W dziennikach lekcyjnych wszystkich klas nie określono przy wystawionych 
ocenach jakiego elementu podstawy programowej ta ocena dotyczy. 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność ZSN 
w badanym obszarze. 

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

 

3.1. Frekwencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego 

Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w latach szkolnych 
2009/2010-2011/2012 wyniosła odpowiednio: 91,6%, 90,7% i 93,1%., zaś na 
zajęciach wychowania fizycznego odpowiednio: 93,6%, 92,8%, 90,6%. 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów ZSN w lekcjach 
wychowania fizycznego (Klasy IV-VI SP oraz I-III Gimnazjum) w wybranym tygodniu 
zajęć (od 5 do 9 listopada 2012 r.) wykazało obecność na poziomie 91,4%. 
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Przyczynami nieobecności były w kolejności występowania: zwolnienie lekarskie 
(6 uczniów), zwolnienie rodziców (4 uczniów) oraz brak stroju (2 uczniów). 

                                                                     (dowód: akta kontroli str. 240, 241-241) 

W badaniu ankietowym uczniów klasy VI Szkoły podstawowej: 2 (18 %) osoby 
podały, że unikanie obecności na lekcjach wychowania fizycznego spowodowane 
jest nieciekawym sposobem ich prowadzenia, 1 (5 %) osoba wskazała przyczyny 
zdrowotne. W przypadku uczniów Gimnazjum 1 (5 %) wskazała, jako przyczynę 
nieciekawy sposób ich prowadzenia. 

                                 (dowód: akta kontroli str. 437-440) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

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

W okresie objętym kontrolą dyrektor ZSN wydał jedną decyzję odnośnie zwolnienia 
ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie orzeczenia Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W arkuszu ocen ucznia wpisano: 
„zwolniony”.  

                                                                      (Dowód: akta kontroli str. 243-245, 246) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

3.3. Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym 

Szkoła współpracowała z Ludowymi Zespołami Sportowymi (LZS) oraz ze Szkolnym 
Związkiem Sportowym (SZS) w formie udziału w zawodach sportowych na szczeblu 
powiatowym i regionalnym. 

W okresie objętym kontrolą uczniowie uczestniczyli w regionalnych i powiatowych 
zawodach sportowych tenisa stołowego organizowanych przez LZS oraz SZS 
zajmując w roku szkolnym 2009/2010: raz I miejsce, trzy razy II miejsce oraz dwa 
razy III miejsce. 

                                                                        (dowód: akta kontroli str. 247, 248-249) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZSN w badanym obszarze. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 



 

12 

4. Tworzenie i przestrzeganie bezpiecznych warunków 
realizacji zajęć wychowania fizycznego 

 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do 
szkoły 

Zespół Szkół Niepublicznych posiada własną bazę obiektów sportowych w postaci 
sali gimnastycznej o powierzchni 200 m2 przystosowaną do gry w piłkę ręczną, 
nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Posiada również boisko trawiaste o powierzchni 
648 m2 w złym stanie technicznym. 

W latach 2010-2012 przeprowadzano coroczne okresowe kontrole ZSN dotyczące 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, 
z których sporządzono protokoły, co było zgodne z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach10 
(dalej: rozporządzenie w sprawie bhp w szkołach) W protokole z 2012 roku jako 
niezbędne prace w zakresie usuwania zagrożeń wskazano wymianę starych 
urządzeń na boisku trawiastym oraz budowę nowego boiska wielofunkcyjnego. 

Dyrektor ZSN w 2011 r. zwrócił się do Rady Gminy Zbuczyn o włączenie budowy 
nowego boiska w ramach planu odnowy miejscowości Borki Wyrki w zakresie 
instrumentów finansowych PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2011 – 
2018. 

Sprzęt sportowy posiadany przez ZSN w większości został użyczony przez Gminę 
Zbuczyn. Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach natomiast nabył 
atestowany Zestaw do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych RESPO-S oraz zestaw do 
zabaw i ćwiczeń sportowych. Ponadto w formie darowizny ZSN otrzymał od Polskiej 
Federacji Unihokeja zestaw sprzętu do uprawiania tej dyscypliny. Wraz ze sprzętem 
nie został przekazany certyfikat. 

                                                                (dowód: akta kontroli str. 250-257, 288-293) 

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

1. W Szkole Podstawowej w zapisach dzienników lekcyjnych brak jest wpisów 
o omówieniu zasad bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa 
w grach i zabawach w IV klasie w roku szkolnym 2011/2012 oraz w klasach 
V i VI w roku szkolnym 2010/2011. Ponadto z zapisu dzienników wynika, 
iż w klasach V i VI w roku szkolnym 2009/2010 ww. zasady zostały 
omówione wyłącznie na zajęciach z chłopcami. Brak omówienia zasad 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach 
w ww. klasach narusza § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bhp 
w szkołach. 

Odpowiedzialnym za ww. nieprawidłowość jest nauczyciel wychowania 
fizycznego, na którym spoczywa obowiązek zaznajomienia uczniów z ww. 
zasadami. 

W złożonych wyjaśnieniach nauczyciel wychowania fizycznego podał, iż 
w ww. klasach przeprowadził zajęcia BHP, nie dokonał zaś ich 
dokumentacji z powodu braku dziennika na początku roku szkolnego. 

                                                      
10 Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
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2. Przed wejściem na salę gimnastyczną umieszczono tablicę informacyjną 
określającą zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu. 
Natomiast brak jest takiej informacji na boisku szkolnym, co stanowi 
naruszenie § 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach. 

3. Brak w 2009 r. kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
korzystania z obiektów należących do Zespołu naruszał § 3 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach. 

Odpowiedzialnym za wyżej stwierdzone nieprawidłowości zgodnie z § 2 
rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach jest dyrektor ZSN. 

W wyjaśnieniach Dyrektor ZSN podał, iż w 2009 r. przeprowadzono przegląd, lecz 
z przyczyn niewyjaśnionych nie zachował się dokument potwierdzający ten fakt. 
Regulamin boiska szkolnego jest zawieszony przy sali gimnastycznej w miejscu 
widocznym dla uczniów. 

                                       (dowód: akta kontroli str. 154, 258, 259, 288-293, 260, 293) 

 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach Wyrkach nie posiada własnego gabinetu 
lekarskiego ani pielęgniarskiego. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi dyrektor 
ZSN nawiązał współpracę z Niepublicznym zakładem Opieki zdrowotnej SANMEDIC 
w Zbuczynie. 

W razie wypadku przeszkolonymi do udzielenia pierwszej pomocy są nauczyciel 
wychowania fizycznego oraz nauczyciele nauczania początkowego. Ponadto 
nauczyciel wychowania fizycznego posiada uprawnienia ratownika medycznego. 

Pokój nauczyciela wychowania fizycznego jest wyposażony w apteczkę pierwszej 
pomocy oraz instrukcje jej udzielania. Ponadto w pokoju nauczycielskim znajdują się 
dwie apteczki pierwszej pomocy, w tym jedna przenośna. 

W roku szkolnym 2011/2012, przy użyciu fantomów przekazanych nieodpłatnie ZSN 
przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przeszkolono: 113 uczniów 
w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, 122 uczniów w zakresie 
Łańcuchu przeżycia – pozycja boczna ustalona oraz przeprowadzono wśród 
74 uczniów zajęcia mające utrwalić zdobytą w ten sposób wiedzę. 

                              (dowód: akta kontroli str. 67-69, 261, 262-282, 283-284, 285-287) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego w latach 
szkolnych 2005/2006-2011/2012 

W latach szkolnych od 2006/2007 do 2011/2012 w zespole mało miejsce 5 
wypadków uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego. Do wypadków 
dochodziło podczas gier i zabaw na sali gimnastycznej. Jeden przypadek w 2006 r., 
jeden w 2007 r. i trzy w 2009 r.  

Wypadki zostały odnotowane w rejestrze wypadków prowadzonym zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach. Wypadki, które 
miały miejsce w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 zostały również 
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odnotowane w szkolnej bazie danych (SIO). Jako przyczynę wypadków podano 
uderzenie nieumyślne. 

Do zbadania przyczyn wypadków dyrektor ZSN powoływał zespoły powypadkowe, 
którego skład i działania były zgodne z § 43 ww. rozporządzenia. W przypadku 
protokołów 16/9 i 18/09 brak było podpisów rodziców bądź opiekunów ucznia. 

                                (dowód: akta kontroli str. 294-303, 304-306, 307, 308, 309-313) 

W przeprowadzonej ankiecie 20 (95 %) uczniów podało, iż zapoznano ich 
z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania 
fizycznego, 1 (5 %) uczeń podał, iż nie został zapoznany z zasadami bezpiecznego 
wykonywania ćwiczeń. Wszyscy badani uczniowie podali, iż stosują się do zasad 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. Dwunastu 
uczniów (57 %) stwierdziło, iż stopień trudności i intensywności ćwiczeń jest raczej 
dostosowany do ich aktualnej sprawności i możliwości fizycznych, 8 (38 %) 
wskazało, że jest on dostosowany do ich aktualnej sprawności i możliwości 
fizycznych, 1 (5 %), podał, iż raczej nie. Na pytanie, czy nauczyciel wychowania 
fizycznego troszczy się o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 14 (66 %) 
odpowiedziało, że tak, 4 (19 %), że raczej tak, po jednej osobie (po 5 %) 
odpowiedziało, że nie i raczej nie. 

                                                                               (dowód akta kontroli str. 437-440) 

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

W Zespole, do września 2012 r., brak było pracownika służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, co stanowiło naruszenie art. 237 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy11, a tym samym czyniło niemożliwym do spełnienia wymóg § 41 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach, odnośnie powiadomienia 
o wypadku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Jak wyjaśnił Dyrektor Zespołu pracownik BHP został zatrudniony w szkole od 
września 2012 r. Brak podpisów rodziców w protokołach nr 16/09 i 18/09 wynika 
z przeoczenia, rodzice o wypadkach uczniów byli powiadamiani telefonicznie. 

                                 (dowód akta kontroli str. 294-303, 304-306, 307, 308, 309-313) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność ZSN w badanym obszarze. 

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

 

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

W ZSN zatrudniony jest jeden nauczyciel wychowania fizycznego oraz trzech 
nauczycieli nauczania zintegrowanego. Osoby te posiadają przygotowanie 

                                                      
11 Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. 
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zawodowe oraz prowadzą nauczanie przedmiotów zgodnie ze swoim 
wykształceniem.  

                                                                               (dowód akta kontroli str. 314-352) 

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 latach szkolnych 
2009/2010 – 2011/2012 

W okresie objętym kontrolą nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciel 
wychowania fizycznego nie podwyższali swoich kwalifikacji oraz nie doskonalili się 
zawodowo w zakresie wychowania fizycznego i zajęć ruchowych. Wszyscy 
nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie wdrażania podstawy programowej 
z 2008 r. Szkolenie odbyło się dwukrotnie, raz z udziałem prelegenta 
z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach, 
raz w formie dyskusji prowadzonej przez jednego z nauczycieli ZSN. 

W wyjaśnieniach dyrektor ZSN podał, iż nie posiada wystarczających funduszy na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zatrudnieni obecnie nauczyciele posiadają 
wystarczające kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego. Szkolenia 
nauczycieli w zakresie wychowania fizycznego odbywały się w latach 2006-2008. 

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 353-388) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt e Statutu ZSN do zadań dyrektora szkoły należy 
sprawowanie nadzoru pedagogicznego. W okresie objętym kontrolą, na każdy rok 
szkolny, dyrektor ZSN opracowywał plan nadzoru pedagogicznego wraz z planem 
hospitacji. W okresie tym zaplanowano trzydzieści hospitacji nauczania 
zintegrowanego (jedna dotyczyła zajęć ruchowych) oraz sześć hospitacji zajęć 
z wychowania fizycznego. Realizując plan nadzoru dyrektor ZSN przeprowadził dwie 
hospitacje wychowania fizycznego oraz jedną zajęć nauczania zintegrowanego. 
W trakcie przeprowadzonych hospitacji dyrektor ZSN nie stwierdził 
nieprawidłowości. 

Dyrektor ZSN zapoznał Radę Pedagogiczną z założeniami nadzoru 
pedagogicznego przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego12. Ponadto 
poinformował Radę pedagogiczną o wynikach nadzoru z lat szkolnych 2009/2010 
i 2011/2012. 

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

                                                      
12 Dz. U. Nr 168, poz. 1324 
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Nieskuteczny nadzór dyrektora ZSN nad pracą nauczyciela wychowania fizycznego 
doprowadził do m.in.: niepełnej realizacji podstawy programowej nauczania 
fizycznego w latach 2009/2010 – 2011/2012, braku zatwierdzonego programu 
nauczania wychowania fizycznego w roku szkolnym 2010/2011, braku należytej 
dokumentacji w dziennikach lekcyjnych nauczania wychowania fizycznego. 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada dyrektor ZSN, który zgodnie z art. 39 ust. 
1 pkt 2 w zw. z art. 33 ust. 1 i 2 sprawuje nadzór pedagogiczny, m.in. w zakresie 
realizacji podstawy programowej.  

Dyrektor szkoły nie wykonał planu hospitacji lekcji wychowania fizycznego 
przewidzianych w planach nadzoru pedagogicznego, co skutkowało niepełną 
realizacją planów nadzoru pedagogicznego. 

Jak wyjaśnił dyrektor szkoły niepełna realizacja planów hospitacji wynikała z natłoku 
innych obowiązków oraz wysokiej absencji nauczyciela wychowania fizycznego. 

                                                                               (dowód: akta kontroli str. 389-435) 

 

5.4. Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego 

W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzano w Zespole kontroli zewnętrznych 
związanych tematycznie z dziedziną wychowania fizycznego. 

                                                                                       (dowód: akta kontroli str. 436) 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność ZSN w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i Wnioski 
W trakcie kontroli stwierdzono na terenie szkoły występowanie odpadów 
azbestowych oraz gruzu, o czym, w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, został 
powiadomiony Dyrektor ZSN. 

W chwili zakończenia kontroli odpady zostały usunięte z terenu ZSN. 

 

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 Kontroli13, wnosi o: 

1. Zapewnienie pełnego wdrożenia oraz realizacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego. 

2. Weryfikację programów nauczania wychowania fizycznego pod kątem ich 
zgodności z obowiązującą podstawą programową. 

3. Dostosowanie wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowego systemu oceniania 
osiągnięć uczniów do wymogów rozporządzenia w sprawie sposobu oceniania. 

4. Umieszczenie przy boisku szkolnym tablicy informacyjnej określającej zasady 
bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego. 

                                                      
13 Dz.U. z 2012 r., poz. 82 – ze zm. 
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5. Właściwe dokumentowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego.  

6. Zapewnienie realizacji odpowiedniej do obowiązujących ramowych planów 
nauczania ilości godzin wychowania fizycznego. 

7. Sprawowanie efektywnego nadzoru pedagogicznego.  

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 Warszawie. 

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

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia      stycznia 2013 r. 

  
  

 

  
  

za zespół kontrolny 
 

Robert Kaczmarczyk 
doradca prawny 

 

........................................................  
podpis  
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