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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. 

Kontroler Jerzy Tchórzewski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84552 
z dnia 12 listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku (dalej: ZSO lub Szkoła), 05-190 
Nasielsk, ul. Starzyńskiego 10. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Danuta Białorucka, dyrektor od 1 września 2012 r. do dnia zakończenia kontroli. 

Wcześniej funkcję dyrektora pełnili: od 1 września 2007 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 
– Robert Parzonka, od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. jako p.o. dyrektora – 
Zdzisław Suwiński. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 negatywnie działalność ZSO w zakresie organizacji 
i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego w latach szkolnych 2009/2010-
2011/2012. 

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła podjęła działania zmierzające do poprawy tej 
sytuacji. 

Ocenę negatywną uzasadniają zakres, waga i skutki stwierdzonych nieprawidłowości, 
które w szczególności polegały na:  

1) nieprzestrzeganiu zasad organizacji zajęć wychowania fizycznego wynikających z 
ramowych planów nauczania,  

2) nieprzestrzeganiu zasad dopuszczenia do użytku programów nauczania 
wychowania fizycznego,  

3) niezrealizowaniu podstawy programowej wychowania fizycznego dla Gimnazjum 
określonej w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół2 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej z 2008 r.), 

4) niezgodności wewnątrzszkolnego systemu oceniania (dalej: WSO) z przepisami 
prawa,  

5) niezastosowaniu procedury określonej przepisami rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach3 (dalej: 

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

pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2  Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17, uchylone z dniem 1 września 2012 r. 
3 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
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rozporządzenie w sprawie bhp w szkołach) w zakresie postępowania w sprawie 
wypadków na lekcjach wychowania fizycznego,  

6) nierzetelnym prowadzeniu szkolnej bazy danych Systemu Informacji Oświatowej 
(dalej: baza danych SIO lub szkolna baza SIO) polegającym m.in. na 
nieuwzględnianiu wypadków uczniów, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

7) niedostatecznej aktywności nauczycieli wychowania fizycznego w doskonaleniu 
zawodowym w zakresie wdrażania podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r., 

8) braku nadzoru pedagogicznego w zakresie wychowania fizycznego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena przestrzegania zasad kształcenia z zakresu wychowania 
fizycznego oraz uprawiania sportu szkolnego. 

1.1 Organizacja zajęć wychowania fizycznego w ZSO. 

W latach szkolnych 2009/2010-2012/2013 (do dnia zakończenia kontroli) w ramach 
ZSO funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza (dalej: LO 
lub Liceum) oraz Publiczne Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym (dalej: PG 
lub Gimnazjum) na podstawie Statutu wprowadzonego Uchwałą Nr XXXVII/243/2009 
Rady Powiatu Nowodworskiego4 z dnia 10 grudnia 2009 r. (dalej: Statut z 2009 r.) w 
sprawie utworzenia ZSO w Nasielsku. 

(dowód: akta kontroli str. 13-53) 

W kontrolowanych latach obowiązkowe zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne 
odbywały się w systemie klasowo-lekcyjnym w  35 grupach ćwiczeniowych (Liceum – 
22, Gimnazjum – 13), z tego w roku szkolnym: 2009/2010 – 8 grupach (Liceum – 6, 
Gimnazjum – 2), 2010/2011 – 9 grupach (Liceum – 6, Gimnazjum – 3), 2011/2012 – 
10 grupach (Liceum – 6, Gimnazjum – 4), 2012/2013 – 9 grupach (Liceum – 5, 
Gimnazjum – 4). Ww. okresie nie wystąpiły przypadki tworzenia grup ćwiczeniowych 
międzyetapowych oraz w każdym przypadku zachowano w Liceum podział ze 
względu na płeć.  

(dowód: akta kontroli str. 54-73) 

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

Realizując w latach szkolnych od 2009/2010 do 2012/2013 (do dnia zakończenia 
kontroli) zajęcia w 6 grupach ćwiczeniowych o liczebności przekraczającej 26 osób, z 
tego: w Liceum w 2 grupach (na utworzonych 22 grup), co stanowi 9% oraz w 
Gimnazjum w 4 grupach (na utworzonych 13 grup), co stanowi 31 %, Szkoła nie 
zachowała zasad tworzenia grup ćwiczeniowych wynikających z § 6 ust. 5 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w 
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (dalej: rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów z 2002 r.)5 oraz z § 7 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów 

                                                      
4 Dz. Urz. Wojewody Mazowieckiego z 2010 r. Nr. 1, poz. 1, ogłoszony 2 stycznia 2010 r. 
5  Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm., uchylone z dniem 1 września 2012 r.  
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nauczania w szkołach publicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych 
planów z 2012 r.)6.  

Dyrektor w powyższej sprawie wyjaśniła m.in., że: „(…) Jestem dyrektorem tej 
placówki dopiero od września tego rok, więc trudno mi się wypowiadać za moich 
poprzedników (…). W tym roku szkolnym 2012/2013 ze względu na sytuację 
kryzysową w kraju i liczne oszczędności trzeba było tak zrobić (…). Wielką rolę 
odrywają finanse, które zależą od organu prowadzącego (…)”. 

 (akta kontroli str. 74-77, 446-449, 586-587) 

Za ww. nieprawidłowości odpowiadają dyrektorzy, którzy zgodnie z art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7 kierują działalnością Szkoły i 
niezgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania z 
2002 r., ustalili plany nauczania na kolejne lata szkolne. 

1.2 Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru 

W klasach I-III PG oraz I-III LO w latach objętych kontrolą obowiązkowe zajęcia z 
przedmiotu wychowanie fizyczne odbywały się w systemie klasowo-lekcyjnym z 
ukierunkowaniem na dyscypliny sportowe określone w programach nauczania 
wychowania fizycznego wdrożone na III i IV etapie edukacji, w tym m.in.: 
lekkoatletyka, gimnastyka, gry zespołowe (piłka nożna, siatkowa, koszykowa, itp.), 
indywidualne formy ruchu (tenis stołowy, siatkonoga, unihokej, itp.). 

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

W ZSO (w kl. I-III Gimnazjum oraz I-III Liceum) w latach objętych kontrolą nie 
wprowadzono form organizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 461-464) 

Szkoła nie skorzystała z możliwości wynikających z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form 
realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego8 (uprzednio § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego9), zorganizowania zajęć do wyboru przez uczniów: sportowych, 
sprawnościowo - zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki. 

 (dowód: akta kontroli str. 74-77) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że niewprowadzenie na III i IV etapie edukacji form 
organizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów 
wynikało z ustaleń z rodzicami i uczniami, tradycji szkoły, specyfiki jej funkcjonowania 
oraz kwalifikacji i motywacji nauczycieli, jak też faktu nie posiadania przez Szkołę 
własnej bazy dydaktycznej i brak informacji od pielęgniarki szkolnej o wynikach testów 
przesiewowych.  

(dowód: akta kontroli str. 74-81, 446-449) 

                                                      
6  Dz. U. z 2012 r. poz. 204, którego przepisy stosuje się w roku szkolnym 2012/2013 począwszy od dnia 1 września 2012 r. dla I 

klas: Gimnazjum i Liceum.   
7 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
8 Dz. U. Nr 175, poz. 1042. 
9 Dz. U. Nr 136, poz. 1116, uchylone z dniem 1 września 2011 r.. 
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1.3  Oferta pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.  

Szkoła realizowała nadobowiązkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne w latach 
szkolnych: 2009/2010 – 2011/2012: w łącznym wymiarze po 6 godzin tygodniowo 
(piłka: siatkowa, nożna/halowa i koszykowa)10. 

 W powyższych zajęciach uczestniczyło odpowiednio 90, 50, 80 osób 60%, 33% i 
52% ogółu uczniów ZSO)11.  

 (dowód: akta kontroli str. 586-587) 

Nauką pływania objęto 16 uczniów wyłącznie w roku szkolnym 2009/2010, co 
stanowiło 10,7% ogółu uczniów.  

 (dowód: akta kontroli str. 86) 

Zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela12, prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego w 
wymaganym wymiarze, tj. 2 godzin lekcyjnych tygodniowo w Gimnazjum oraz jednej 
godziny lekcyjnej  w Liceum (jako gry zespołowe). 

Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach pozalekcyjnych, 
zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji13.  

(dowód: akta kontroli str. 76-77, 86-87) 

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

1.4 Organizacja zajęć korekcyjnych dla uczniów z wadami postawy. 

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 w ZSO nie zorganizowano zajęć 
rewalidacyjno-korekcyjnych dla osób z wadami postawy, nadwagą lub otyłością. 

(dowód: akta kontroli str. 88-91, 461-464) 

W okresie objętym kontrolą pielęgniarka szkolna przeprowadziła łącznie testy 
przesiewowe wśród 114 uczniów ZSO, w wyniku których odnotowała u 22 uczniów 
(19,3%) występowanie m. in.: niedowagi, nadwagi, bocznego skrzywienia 
kręgosłupa14. Ww. informacja nie została udostępniona Dyrektorowi i nie została 
wprowadzona do szkolnej bazy SIO.  

 (dowód: akta kontroli str. 88-91, 356-362, 620-713) 

                                                      
10 W ramach ZHP w podziale na dwie drużyny 419 „Włóczykije” oraz 425 „Knieje”, w wymiarze tygodniowym od 2 do 5 godzin 

lekcyjnych oraz w wymiarze roku szkolnego od 1 do 3 dni, a w roku szkolnym 2012/2013 zajęcia z piłki halowej, piłki 
koszykowej, piłki siatkowej - w wymiarze tygodniowym 2 godziny lekcyjne w I semestrze (zimowym) w zakresie piłki siatkowej 
w wymiarze tygodniowym 2 godziny lekcyjne oraz w II semestrze (letnim) w zakresie piłki halowej w wymiarze tygodniowym 2 
godziny lekcyjne.  

11 W roku szkolnym 2009/2010, w ramach realizacji zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. Karta Nauczyciela nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili zajęcia sportowe dla łącznie 26 osób na II i III etapie 
edukacji w wymiarze czterech godzin tygodniowo. 

12 Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
13  Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 
14 odpowiednio w roku szkolnym:  2009/2010 wady postawy – 6 uczniów (17,7%), z tego: nadwaga - 1, boczne skrzywienie 

kręgosłupa lub skolioza – 5, 2010/2011 (badanie 1) wady postawy – 7 uczniów (31,8%), niedowaga - 3, nadwaga - 3, boczne 
skrzywienie kręgosłupa lub skolioza – 1,  2010/2011 (badanie 2) wady postawy – 1 uczeń (5,3%), boczne skrzywienie 
kręgosłupa lub skolioza – 1, 2010/2011 (badanie 3) wady postawy – 3 uczniów (15,0%), niedowaga - 2, boczne skrzywienie 
kręgosłupa lub skolioza – 1, 2012/2013 wady postawy – 5 uczniów (15,0%), niedowaga - 2, boczne skrzywienie kręgosłupa lub 
skolioza – 3. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości . 

Szkoła nie dysponowała informacjami dotyczącymi wad postawy stwierdzonych w 
wyniku testów przesiewowych przeprowadzonych przez pielęgniarkę szkolną. 

Z wyjaśnienia Dyrektor wynika m.in., że: „Nie znane są mi motywy (…) z przykrością 
stwierdzam, że wiele dokumentów nie przekazano. Dokumentację pielęgniarka 
dostarczyła dopiero przy kontroli NIK-u”. 

 (dowód: akta kontroli str. 88-92, 345-362, 461-464, 552-553, 620-713) 

Brak rozpoznania potrzeb zdrowotnych uczniów uniemożliwiał dyrektorom m.in. 
przygotowanie propozycji zajęć do wyboru przez uczniów zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (a następnie § 3 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2011 r.), rozpoznanie potrzeb pod kątem realizacji 
edukacji zdrowotnej, a także zarejestrowanie ww. informacji w szkolnej bazie SIO. 

(dowód: akta kontroli str. 620-713) 

Za niemonitorowanie stanu zdrowia uczniów odpowiadają kolejni dyrektorzy, którzy 
stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 u.s.o., byli zobowiązani do stwarzania warunków 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.  

(dowód: akta kontroli str. 4-12) 

1.5 Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania. 

W kontrolowanym okresie realizowano następujące programy nauczania wychowania 
fizycznego15 od roku szkolnego: 
1) 2009/2010 - do dnia zakończenia kontroli obowiązujący w klasach I, II i III 

Gimnazjum: U. Kierczak, J. Janota, Szczegółowy roczny plan pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego dla klasy I, II i III opracowany na podstawie Programu 
nauczania pn. „Sport-Zdrowie-Rekreacja”. Wyd. IMPULS (Kraków 2009 r.), 
realizowany w Gimnazjum bez szkolnego numeru dopuszczenia w latach 
szkolnych 2009/2010 - 2011/2012, od roku szkolnego 2012/2013 – szkolny nr 
dopuszczenia G15/2012. 

(dowód: akta kontroli str. 94-117, 208-247) 

2) 2009/2010 - 2012/2013 obowiązujący w klasach I (do roku szkolnego 2011/2012), 
II i III Liceum: U. Kierczak, T. Glos, Program wychowania fizycznego dla czterech 
etapów edukacyjnych. WSziP SA, Warszawa 2002 (nr dopuszczenia MEN DKW-
4014-88/01), realizowany bez szkolnego numeru dopuszczenia w cyklach 
kształcenia rozpoczynanych w latach szkolnych 2009/2010 - 2011/2012, z 
numerem dopuszczenia MEN DKW-4014-88/01, 

(dowód: akta kontroli str. 118-134) 

3) 2012/2013 (do dnia zakończenia kontroli) obowiązujący w klasie I Liceum: U. 
Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie-Sport-Rekreacja”. Szkoły 
ponadgimnazjalne. Program nauczania. Plany pracy. Przedmiotowy system 
oceniania. Poradnik metodyczny, OW IMPLUS, Kraków 2012, ze szkolnym 
numerem dopuszczenia LO23/2012, który został zaakceptowany przez Dyrektora 
po złożeniu wniosku nauczyciela wychowania fizycznego oraz po pozytywnym 

                                                      
15  W kontrolowanym przez NIK okresie dotyczyło to cyklu kształcenia w latach szkolnych: 2009/2010-2011/2012 (zakończony) 

oraz 2010/2011-2012/2013 i 2011/2012-2013/2014 (cykle w trakcie realizacji). 
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zaopiniowaniu i zatwierdzeniu do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 przez 
Radę Pedagogiczną (dalej: RP). 

(dowód: akta kontroli str. 162-207, 257-268) 

ZSO nie dysponował własnymi obiektami sportowymi, urządzeniami i wyposażeniem 
do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. W kontrolowanym okresie Szkoła 
korzystała z Miejskiej Hali Sportowej za zgodą Burmistrza Nasielska uzyskiwaną 
przez Szkołę w kolejnych latach szkolnych 2009/2010 - 2012/2013 (do dnia 
zakończenia kontroli) wyrażaną w postaci pism akceptujących prośby Dyrektora 
Szkoły z odesłaniem do Kierownika Hali Sportowej w celu ustalenia szczegółów w 
przedmiotowym zakresie.  

Wydatki na sprzęt i wyposażenie związane z prowadzeniem zajęć wychowania 
fizycznego w latach 2009-2012 (do 21 grudnia) wyniosły łącznie 3.6 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 276-283, 461-464, 533-540) 

Szkoła posiadała własną aulę konferencyjną, w której odbywały się gry zespołowe w 
ping ponga, gimnastyka ogólna oraz dysponowała niewielkimi zasobami sprzętu 
szkolnego przeznaczonego do gier zespołowych.  

(dowód: akta kontroli str. 271-275, 284-286, 290-292, 297-318) 

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

1. Dopuszczenie programów nauczania dla Gimnazjum i Liceum w latach szkolnych 
objętych kontrolą nie zostało poprzedzone diagnozą potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także warunków kształcenia. Niezbędność 
przeprowadzenia powyższej diagnozy wynikała z § 2 ust. 4 i § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c 
rozporządzenia w sprawie dopuszczenia programów nauczania. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły: „(…) W latach 2009/2010 - 2011/2012 w Szkole nie 
obowiązywała procedura dopuszczenia programów. Od 2012/2013 taka procedura 
obowiązuje”. 

 (dowód: akta kontroli str. 91, 461-464) 

2. Nauczyciele wychowania fizycznego nie składali w latach szkolnych 2009/2010 - 
2011/2012 wniosków o dopuszczenie do użytku programów nauczania, co było 
niezgodne z art. 22 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

3. Dyrektor ZSO nie zasięgał opinii RP i nie dopuścił do użytku szkolnego programu 
nauczania wychowania fizycznego dla Gimnazjum i Liceum (za wyjątkiem roku 
szkolnego 2009/2010), co było niezgodne z art. 22 a ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty. Dyrektor wyjaśniła: „Nie wiem (…), jako nowy dyrektor tej placówki kiedy 
zorientowałam się, że brak takowych wniosków poprosiłam nauczycieli na RP o 
złożenie wniosków (…). Nauczyciele dokonali tego w dniu 3 września b.r. 
Programy są wybrane, zaopiniowane przez RP i zatwierdzone przez dyrektora. 
Wszystkim programom według nowej podstawy programowej nadano szkolne 
numery”. 

(dowód: akta kontroli str. 91, 461-464) 

Za powyższą sytuację odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego ZSO oraz 
dyrektorzy ZSO, który bez weryfikacji i bez dopuszczenia do użytku programów 
nauczania zgodzili się na ich realizację. Było to niezgodne z art. 22 a ust. 2 b u.s.o., i 
skutkowało nieuwzględnieniem w kolejnych latach w szkolnym zestawie programów 
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nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla 
Gimnazjum.  

W wyjaśnieniu przyczyn ww. sytuacji, Dyrektor podała m.in., że: „(…). Programy 
(obecnie) są wybrane, zaopiniowane przez RP i zatwierdzone przez dyrektora (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 461-464) 

W zgodach Burmistrza na korzystanie z miejskiej hali sportowej nie określono z jakich 
urządzeń i wyposażenia sportowego mogli korzystać uczniowie. 

NIK zwraca uwagę, że Szkoła posiada dwa place przyszkolne przeznaczone na: 
boisko do piłki nożnej (zaniedbane) oraz wielofunkcyjne boisko m.in. do piłki ręcznej i 
koszykówki (przeznaczone na parking), które w związku z powyższym nie są 
wykorzystywane na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły: „W obecnym roku szkolnym 2012/2013 nowy dyrektor 
zaplanował modernizację boiska do piłki nożnej jak również boiska wielofunkcyjnego 
(…). Wiosną również zorganizujemy wyjazdy na basen (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 276-283, 367) 

1.6 Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego. 

W kontrolowanym okresie zajęcia wychowania fizycznego odbywały się głównie w 
użyczonej Miejskiej Hali Sportowej w Nasielsku, na pływalni w Nowym Dworze 
Mazowieckim (tylko w roku szkolnym 2009/2010 semestr I – zimowy) i w terenie oraz 
sporadycznie na własnym przyszkolnym boisku do piłki nożnej, a także w auli 
konferencyjnej znajdującej się w budynku Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 271-286, 292, 297-316) 

Zajęcia wychowania fizycznego w badanych 2 grupach ćwiczeniowych (dziewcząt i 
chłopców) w badanym oddziale A Gimnazjum zrealizowano w cyklu kształcenia w 
latach szkolnych: 2009/2010 - 2011/2012 odpowiednio w wymiarze:  

 398 godzin w grupie dziewcząt, spełniając normę co najmniej 385 godzin 
określoną w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania z 2002 r., 

 365 godzin w grupie chłopców (94,8%), z tego na boisku szkolnym – brak zajęć, w 
użyczonej hali gimnastycznej – 246 godz. (63,6%), na pływalni – 38 godz. (9,9%) 
oraz w terenie – 81 godz. (21,0%). 

Do czasu zakończenia kontroli w kl. I  LO nie przystąpiono do realizacji bloku Edukacji 
zdrowotnej. Zajęcia z tego zakresu zaplanowano w Gimnazjum w wymiarze 30 godzin 
lekcyjnych  w cyklu kształcenia, po 5 godzin lekcyjnych w każdym semestrze. 

(dowód: akta kontroli str. 334-340) 

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

1. W grupie chłopców nie zrealizowano 20 godzin lekcyjnych nie spełniając w ten 
sposób  normy 385 godzin określonej w załączniku nr 6a do rozporządzenia w 
sprawie ramowych planów nauczania z 2002 r. 

2. W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 nie zrealizowano w badanym oddziale 
Gimnazjum 13  spośród 33 wymagań szczegółowych podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. (ponadto jedno wymaganie zrealizowano w 
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grupie dziewcząt, ale nie zrealizowano w grupie chłopców), w tym nie 
zrealizowano bloku Edukacji zdrowotnej.  

3. W LO nie zrealizowano na zajęciach wychowania fizycznego ścieżki 
międzyprzedmiotowej Edukacja prozdrowotna, co było niezgodne z załącznikiem 
nr 2 do podstawy programowej z 2002 r. 

(dowód: akta kontroli str. 334-340) 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiadają poprzedni dyrektorzy, sprawujący nadzór 
pedagogiczny m.in. w zakresie realizacji podstawy programowej oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego, którzy stosownie do art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, 
obowiązani byli rzetelnie realizować zadania związane z powierzonymi im 
stanowiskami oraz z podstawowymi funkcjami szkoły, w tym funkcją dydaktyczną.  

Najwyższa Izba Kontroli odnosząc się do wprowadzania Zalecanych warunków 
i sposobów realizacji podstawy programowej w zakresie edukacji zdrowotnej na III 
etapie zauważa, że nauczyciele nie przeprowadzili diagnozy potrzeb z zakresu 
edukacji zdrowotnej we współpracy z pielęgniarką szkolną, działania z ww. zakresu 
nie zostały skoordynowane na poziomie szkoły, działania z przedmiotowego zakresu 
nie zostały wsparte programami profilaktycznymi i edukacyjnymi przez zewnętrzne 
instytucje zajmujące się edukacją zdrowotną, rodzice uczniów nie uczestniczyli w 
planowaniu, realizacji i ewaluacji oraz, że nauczyciele nie przeprowadzili ewaluacji 
swoich działań w celu m.in. ich modyfikacji. 

Ww. sposoby realizacji wymagań bloku Edukacja zdrowotna w Gimnazjum były 
niezgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartymi w publikacji 
Podstawa programowa z komentarzami, Tom 8. Wychowanie fizyczne dla 
bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (MEN 2009 r., str. 62-63), 
gdzie określono w Gimnazjum optymalny czas na realizację powyższego bloku w 
wymiarze co najmniej 30 godzin, przy wymogu prowadzenia zajęć w grupach 
koedukacyjnych w salach lekcyjnych, a nie w sali gimnastycznej lub w terenie.  

 (dowód: akta kontroli str. 334-343) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

2. Ocena funkcjonowania WSO osiągnięć uczniów z przedmiotu 
wychowanie fizyczne w zakresie mierzenia postępów uczniów.  

2.1 Zgodność WSO osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

W ZSO w kontrolowanym okresie obowiązywały Zasady WSO z dnia 7 grudnia 2004 
r., z dnia 10 grudnia 2009 r., a następnie z dnia 3 września 2012 r. obowiązujące do 
dnia zakończenia kontroli. W latach 2009/2010-2011/2012 obowiązywały Kryteria 
oceny ucznia z wychowania fizycznego (dalej: PSO) jednolite dla Gimnazjum 
i Liceum. Od roku szkolnego 2012/2012 obowiązują odrębne PSO dla Gimnazjum i 
Liceum (Przedmiotowe zasady oceniania, stanowiące zał. nr 1 i 2 do WSO z 3 
września 2012 r.) 

 (dowód: akta kontroli str. 33-47, 68-102, 293-295, 547-548) 

W ZSO w kontrolowanym okresie obowiązywały Zasady WSO z dnia 7 grudnia 
2004 r., z dnia 10 grudnia 2009 r., a następnie z dnia 2012 r. obowiązujące do 
zakończenia kontroli. W latach 2009/2010-2011/2012 obowiązywały Kryteria oceny 
ucznia z wychowania fizycznego (dalej: PSO) jednolite dla Gimnazjum i Liceum. Od 
roku szkolnego 2012/2012 obowiązują odrębne PSO dla Gimnazjum i Liceum 
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(Przedmiotowe zasady oceniania, stanowiące zał. nr 1 i 2 do WSO z 3 września 
2012 r.) 

 (dowód: akta kontroli str. 33-47, 68-102, 293-295, 547-548) 

W WSO z 3 września 2012 r. powtórzono przepis § 7 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych16, stanowiący, że: „Przy ustalaniu 
oceny z wychowania fizycznego, (…) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć”. 

W PSO jednolitym dla ZSO, obowiązującym w latach 2009/10-2011/12 określono 
kryteria ustalania ocen m.in.: postawa wobec przedmiotu, umiejętności, wiadomości, 
poziom rozwoju sprawności i wydolności (postępy), inwencja twórcza, współpraca z 
nauczycielami i uczniami oraz zaangażowanie poza lekcją wychowania fizycznego. 

Określono również ogólne kryteria na poszczególne stopnie szkolne, i tak: 

 na ocenę celujący: uczeń całkowicie opanował materiał programowy, reprezentuje 
bardzo wysoką sprawność motoryczną, bierze aktywny udział w zajęciach UKS i 
innych pozalekcyjnych formach, 

 na ocenę dostateczny: uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym 
poziomie ze znacznymi lukami, dysponuje przeciętna sprawnością motoryczną, 
ćwiczenia wykonuje bez należytej pewności i z nieznacznymi błędami 
technicznymi, w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, 
wykazuje pewne braki w zakresie wychowania społecznego, nie bierze udziału w 
nadobowiązkowych zajęciach, 

 na ocenę dopuszczający: uczeń ledwie spełnia wymagania programowe, jego 
sprawność motoryczna jest poniżej przeciętnej, ćwiczenia wykonuje niepewnie, w 
nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi, wykazuje małą 
ruchliwość, nie zawsze potrafi wykorzystać swoje małe wiadomości, wykazuje 
mierne postępy w usprawnianiu, na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje 
dość znaczne braki. 

(dowód: akta kontroli str. 293-296) 

W PSO z 3 września 2012 r. dla Gimnazjum i Liceum (tożsamych w zakresie zasad 
oceniania) podano, że przedmiotem oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a ocenianiu 
podlegają: sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających 
z przedmiotu, zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, 
stosunek do partnera i przeciwnika, stosunek do własnego ciała, aktywność fizyczna, 
postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych 
klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, osiągnięte wyniki w 
sportach wymiennych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy. 

Określono również ogólne kryteria na poszczególne stopnie szkolne, i tak: 

 na ocenę celujący: otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym 
zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami 
wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie, prowadzi sportowy i 

                                                      
16  Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 
bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach reprezentując szkołę, 

 na ocenę dobry: otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z 
obowiązków, osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu 
umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela 
realizuje zadania poziomu rozszerzonego, jego staranność i sumienność w 
wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do 
zajęć są wysokie, prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,  

 na ocenę dostateczny lub dopuszczający: otrzymuje uczeń adekwatnie do 
włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w 
opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w 
poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu 
zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 

 (dowód: akta kontroli str. 554-557) 

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

1) w WSO nie określono sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny 
(poza zasadą jawności), co było niezgodne z §  5  ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, 
zgodnie z którym m.in. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie 
szkoły. 

2) w PSO nie sformułowano wymagań edukacyjnych dla GP i LO, niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, co było niezgodne z § 3 ust. 3 pkt 1 
ww. rozporządzenia w sprawie oceniania; nie wypełniają tej roli efekty kształcenia 
(odnotowujące postawy, wiadomości i umiejętności określone w realizowanych 
programach nauczania) ujęte w PSO dla Gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010 
oraz dla LO od roku 2012/13, które nie są odpowiednio wypoziomowane w 
powiązaniu ze skalą stopni szkolnych. Ponadto nie są tam ujęte wszystkie 
wymagania szczegółowe dla danego etapu edukacji określone w podstawie 
programowej z 2008 i 2012 r.  

W zakresie braku sformułowania wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego 
Dyrektor wyjaśniła, że: „(…) nauczyciel uwzględnił w nich swoje własne plusy i minusy 
(służyły one tylko do podniesienia lub obniżenia oceny - przeważnie do 
podwyższenia), by jeszcze w większym stopniu zmotywować uczniów (…). W trakcie 
trwania kontroli nauczyciel opracował nowe kryteria (…)”. 

3) w PSO nie określono sposobu rozpoznawania postępów z wychowania fizycznego 
(poza częstotliwością oceniania ustaloną w WSO w minimalnej liczbie 5 ocen w 
semestrze), co wynika z istoty oceniania szkolnego zdefiniowanej w § 2 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie oceniania, m.in.: jakimi narzędziami te postępy będą 
mierzone, w jakim zakresie i w jaki sposób postępy te będą uwzględniane w 
klasyfikacji śródrocznej i rocznej, uwzględniając przy tym wysiłek uczniów; 

4) w PSO nie określono, w jaki sposób wysiłek ucznia, o którym mowa w par. 7  ww. 
rozporządzenia, będzie uwzględniany przy ustalaniu ocen z wychowania 
fizycznego w szczególności klasyfikacyjnej poza uzależnieniem od wysiłku oceny 
dostatecznej i dopuszczającej w PSO z 2012 r.  
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5) w PSO nie podano zasad ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej 
z wychowania fizycznego (w odniesieniu do ogólnych zasad oceniania ustalonych 
w Statucie Szkoły z 2012 r.) stosownie do § 3 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ww. rozporządzenia 
w sprawie oceniania. 

6) W PSO nie odniesiono się w wystarczającym zakresie do kwestii indywidualizowania 
pracy z uczniem, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, który to obowiązek wynika z § 6 ust. 1 ww. 
rozporządzenia w sprawie oceniania17 (odniesiono się przepisu z § 6 ust. 1a).  

(dowód: akta kontroli str. 547-548, 549-551, 554-571) 

Nauczyciele przedmiotu nie ustalili efektów wdrażania podstawy programowej 
na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum, wykorzystując w tym celu 
wymagania szczegółowe określone w tej podstawie. Wynikało to m.in. z faktu, że nie 
zrealizowano 13 z 33 wymagań podstawy programowej. 

Osobami odpowiedzialnymi byli poprzedni dyrektorzy Szkoły, którzy sprawowali na 
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny 
w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, tj. przestrzegania zasad 
oceniania.  

Nauczyciele przedmiotu nie ustalili efektów wdrażania podstawy programowej 
na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum (poza ustaleniem efektów kształcenia 
na podstawie przyjętego programu nauczania) wykorzystując w tym celu wymagania 
szczegółowe określone w tej podstawie. Wynikało to m.in. z faktu, że nie 
zrealizowano 13 z 33 wymagań podstawy programowej. 

Osobami odpowiedzialnymi za niewprowadzenie w ZSO w latach szkolnych 
2009/2010 - 2011/2012 dla nowej podstawy programowej z 2008 r. WSO oraz PSO w 
wymaganej formie byli poprzedni dyrektorzy Szkoły. Przyczyny takiego stanu Dyrektor 
wyjaśniła m.in., że: „(…) brak jest oficjalnego uzasadnienia (…) oraz zapisów w 
protokołach RP”, a w sprawie niesformułowania wymagań edukacyjnych Dyrektor 
podała: „Wymagania były sformułowane, tylko dyrektor (…) nie potwierdził ich 
formalnie (…)”. 

(dowód: dowód: akta kontroli str. 549-551) 

W zakresie braku sformułowania wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego 
(założonych osiągnięć uczniów) wynikających z podstawy programowej i 
dopuszczonych do użytku programów nauczania w Liceum i Gimnazjum Dyrektor 
wyjaśniła, że: „(…) nauczyciel uwzględnił w nich swoje własne plusy i minusy (służyły 
one tylko do podniesienia lub obniżenia oceny - przeważnie do podwyższenia), by 
jeszcze w większym stopniu zmotywować uczniów (…). W trakcie trwania kontroli 
nauczyciel opracował nowe kryteria (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 547-548, 554-571) 

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

                                                      
17 PSO ustano w 2009 r.,  podczas gdy § 6 ust. 1 został zmieniony przez § 1 pkt 2 lit a) rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. Nr 228, 
poz. 1491.  

Ocena cząstkowa 
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3. Ocena skuteczności działań zmierzających do zapewnienia 
aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego 
i we współzawodnictwie sportowym. 

3.1 Frekwencja na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. 

Frekwencja uczniów w latach szkolnych 2009/2010 - 2011/2012 wyniosła 
odpowiednio na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: LO – 86.88%, 89,4% i 
86,36% i GP – 87,3%, 88,86% i 89,67%. Na zajęciach wychowania fizycznego 
frekwencja wyniosła odpowiednio w badanych latach: LO – 82,53%, GP – 91,67%; LO 
– 82,52%, GP – 80,71%; LO – 83,13%, GP – 85,74%.  

              (dowód: akta kontroli str. 370) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału w lekcjach wychowania fizycznego 
uczniów w wybranym tygodniu zajęć (od 3 grudnia do 7 grudnia 2012 r.) wykazało 
frekwencję: w LO – 80,85% i GP – 84,12%. Na zajęciach nie ćwiczyło w: LO 14 
uczniów, z tego: na podstawie zwolnienia lekarskiego – 10 osób, z powodu innych 
przyczyn (niedyspozycji na lekcji) – 4 osoby oraz  w GP 9 uczniów, z tego: na 
podstawie zwolnienia lekarskiego – 8 osób, z powodu braku stroju – jedna osoba. 

(dowód: akta kontroli str. 371-374) 

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

3.2 Decyzje w sprawie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. 

W okresie objętym kontrolą z wychowania fizycznego łącznie było zwolnionych 50 
osób, z tego w roku szkolnym: 2009/2010 - 21 uczniów (w: Gimnazjum – 1, Liceum – 
20), 2010/2011 - 14 uczniów (w: Gimnazjum – 3, Liceum – 11), 2011/2012 - 11 
uczniów (w: Gimnazjum – 2, Liceum – 9), 2012/2013 (do dnia zakończenia kontroli) - 
4 uczniów (w: Gimnazjum – 2, Liceum – 2).  

Lekarze w opiniach określali czas zwolnienia uczniów z zajęć wychowania fizycznego 
(nie wpisywali przeciwskazań co do udziału uczniów w zajęciach ruchowych 
wychowania fizycznego). 
Rodzice nie wnioskowali w latach 2009/2010-2011/2012 o zwolnienie ucznia z zajęć 
wychowania fizycznego. Oświadczali natomiast, iż przyjmują odpowiedzialność za 
dziecko podczas jego nieobecności na zajęciach wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 76, 363-374, 604-608) 

W zakresie decyzji Dyrektora dotyczących zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
1) Dyrektor Szkoły nie podejmował w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 

pisemnych decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego na 
podstawie § 8 rozporządzenia w sprawie oceniania. Dopiero od roku szkolnego 
2012/2013 do dnia zakończenia kontroli Dyrektor wydał 5 decyzji o zwolnieniu 
uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podstawie § 8 ww. rozporządzenia. 

2) Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie byli obecni na zajęciach 
wychowania fizycznego, przez co m.in. uczniowie Gimnazjum nie zapoznawali się 
z podstawą programową przedmiotu z 2008 r., która zawierała m.in. treści z 
zakresu edukacji zdrowotnej i zasady bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 52, 255-256) 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
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W Szkole obowiązywała „Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania 
fizycznego” (dokument nie datowany, bez podpisu Dyrektora), opracowana na 
podstawie Statutu, z której wynika m.in., że: w wyjątkowych przypadkach rodzice 
(prawni opiekunowie) mogą zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego poprzez 
dokonanie umotywowanego pisemnego zwolnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 255-256) 

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

3.3 Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym. 

W kontrolowanym okresie 286 uczniów łącznie wzięło udział w 31 zawodach 
sportowych odpowiednio w roku szkolnym: 2009/2010 – 55 uczniów (36,7% ogółu 
uczniów Szkoły) w 5 zawodach, 2010/2011 – 62 uczniów (41,1% ogółu uczniów 
Szkoły) w 7 zawodach, 2011/2012 – 123 uczniów (79,9% ogółu uczniów Szkoły) w 14 
zawodach, 2012/2013 (do dnia zakończenia kontroli) – 46 uczniów (31,8% ogółu 
uczniów Szkoły) w 5 zawodach. Do największych sukcesów należą odpowiednio w 
roku szkolnym:  
1) 2009/2010: II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół 

Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego, 

2) 2010/2011: III miejsce w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców, III miejsce, 
Gminnych Drużynowych Zawodach Tenisa Stołowego Kategorii Dziewcząt, 

3) 2011/2012: II miejsca w: Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców, Piłce Siatkowej 
Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego, Gminnym 
Turnieju Piłki Koszykowej w Kategorii Chłopców,  

 (dowód: akta kontroli str. 541-544) 

ZSO nie współpracował w sposób formalny z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, 
m.in. w zakresie rekrutacji uczniów uzdolnionych sportowo.  

(akta kontroli, str. 541-544) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

ZSO nie współpracował w sposób sformalizowany z klubami i stowarzyszeniami 
sportowymi, m.in. w zakresie rekrutacji uczniów uzdolnionych sportowo.  

Ww. zakresie Dyrektor wyjaśniła m.in., że: „Szkoła współpracuje z klubem sportowym 
ŻBIK Nasielsk (…). Żadnych porozumień między klubami a Szkołą nie posiadamy 
(…)”. 

(akta kontroli, str. 375-379, 541-544) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

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

4.1 Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do Szkoły.  

Nauczyciele wychowania fizycznego na początku każdego roku szkolnego objętego 
kontrolą zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia w sprawie bhp szkołach, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeznaczając na to jedną godzinę lekcyjną w semestrze w każdej grupie 
ćwiczeniowej.  

(dowód: akta kontroli str. 389)  

Sprzęt sportowy był w dobrym stanie technicznym. Na szkolnej auli i na użyczonej hali 
sportowej były umieszczone tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego 
użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, zgodnie z § 31 ust. 6 rozporządzenia w 
sprawie bhp w szkołach.  

(dowód: akta kontroli str. 271-274, 284-286, 292, 297-316, 383-386, 572) 

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

Dyrektor nie przeprowadzał w latach 2009/2010-2011/2012 okresowych kontroli 
obiektów, w tym boiska sportowego do piłki nożnej oraz szkolnej auli w zakresie 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków z ich korzystania, co naruszało 
§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.  

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialni byli poprzedni dyrektorzy. 

(dowód: akta kontroli str. 276-286, 390-400, 552-553, 714-719) 

1. W zgodach Burmistrza na użytkowanie hali sportowej nie określono, czy 
wynajmowane obiekty spełniają warunki bezpieczeństwa realizacji wychowania 
fizycznego, w tym: w jakich warunkach będą się one odbywały odpowiednio do 
§ 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach oraz czy posiadały one 
atesty lub certyfikaty bezpieczeństwa stosownie do § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia. 
Było to niezgodne z art. 39 ust. 1 pkt 5a u.s.o., stosownie do którego, do zadań 
dyrektora szkoły należy m. in. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 284-286, 292, 297-316, 383-386) 

2. Nauczyciel wychowania fizycznego nie dysponował osobnym pomieszczeniem. 
Korzystał z pokoju nauczycielskiego, w którym brak było apteczki zaopatrzonej w 
środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcji o zasadach jej 
udzielania (§ 20 rozporządzenia w sprawie bhp w szkołach). 

4.2 Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

Nauczyciele wychowania fizycznego posiadali zaświadczenia o przeszkoleniu w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy zgodnie z § 21 rozporządzenia w sprawie bhp  
w szkołach. W ZSO funkcjonował gabinet pielęgniarki (§30 Statutu).  

Pielęgniarka prowadziła dokumentację medyczną uczniów na zasadach określonych 
w przepisach o dokumentacji medycznej (odpowiednio § 8 ust. 1 i § 10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą18. Dyrektor Szkoły nie 
określił zasad współpracy z  pielęgniarką szkolną.  

(dowód: akta kontroli str. 22, 549-551) 

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

                                                      
18 Dz. U Nr 139, poz. 1133 ze zm. 
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4.3 Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego w okresie od 
2005/2006 do dnia zakończenia kontroli. 

W okresie od 2005/2006 do dnia zakończenia kontroli miały miejsce 4 wypadki na 
zajęciach wychowania fizycznego. Dyrektor ZSO prowadził rejestr wypadków zgodnie 
ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie bhp, z którego 
wynikało, że przyczynami wypadków były: nieuwaga ucznia (3 wypadki) oraz 
uderzenie nieumyślne przez innego ucznia (jeden wypadek). Po każdym wypadku 
Szkoła zapewniała poszkodowanemu opiekę i zawiadamiała rodziców zgodnie z § 40 
i § 41 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie bhp.  

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 63-67, 383-387, 616-617, 620-713) 

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

1. W związku z wypadkami na lekcjach wychowania fizycznego nie powiadamiano 
niezwłocznie o wypadku pracownika służby bhp, społecznego inspektora pracy, 
organu prowadzącego Szkołę, Rady Rodziców (§ 41 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie bhp w szkołach).  

2. Dyrektor ZSO nie powołał członków zespołu powypadkowego z pracownikiem 
służby bhp oraz społecznym inspektorem pracy (§ 43 ww. rozporządzenia), w 
związku z czym nie sporządzano protokołów powypadkowych. W konsekwencji nie 
zaznajomiono z treścią protokołu powypadkowego poszkodowanego pełnoletniego 
albo rodziców (opiekunów) małoletniego (§ 45 ust. 1 ww. rozporządzenia), a także 
nie wprowadzano ww. informacji o wypadkach do bazy SIO (art. 3 ust. 3 pkt 2 lit. a 
ustawy z dnia 19 lutego 2004 r o systemie informacji oświatowej19, dalej: ustawa o 
SIO z 2004 r.).  

Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor, który 
zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 lit. a u.s.o. wykonywał zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
Szkołę, a zgodnie z § 41 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bhp zobowiązany był do 
niezwłocznego zawiadomienia ww. podmiotów.  

 (dowód: akta kontroli str. 446-449, 465-467, 616-617, 620-713) 

3. W bazie danych SIO na dzień 30 września danego roku nie odnotowywano 
wypadków, w tym powyższych wypadków na lekcjach wychowania fizycznego, 
z uwzględnieniem miejsca, rodzaju zajęć, podczas których doszło do wypadku i 
jego przyczyn.  

Za powstanie powyższej nieprawidłowości odpowiedzialność ponoszą:  

 w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012 poprzedni dyrektorzy, który stosownie 
do art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy o SIO z 2004 r. odpowiadali za sprawdzenie 
kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych 
gromadzonych w szkolnej bazie danych SIO, 

 od roku szkolnego 2012/2013 Dyrektor Szkoły jako administrator lokalnej bazy 
danych SIO,  który stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
systemie informacji oświatowej20  (dalej: ostawa o SIO z 2011 r.) odpowiada za 
wykonanie obowiązków wynikających z art. 7 ust. 1  ustawy SIO z 2011 r. 

                                                      
19 Dz. U. Nr 49, poz. 463 ze zm., uchylona z dniem 30 kwietnia 2012 r. 
20 Dz. U Nr 139, poz. 814 ze zm. 
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Nierzetelne dane bazy SIO, przekazywane do dalszej integracji do organu 
prowadzącego, wpływały na powstawanie luk na dalszych etapach integracji danych.  

 (dowód: akta kontroli str. 549-551, 620-713) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

5. Ocena aktywności nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie 
doskonalenia zawodowego oraz skuteczności nadzoru 
pedagogicznego w dziedzinie wychowania fizycznego. 

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

W roku szkolnym 2012/2013 zatrudniony był jeden nauczyciel wychowania fizycznego 
posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego, a w latach szkolnych 2009/2010 - 
2011/2012 dwóch nauczycieli wychowania fizycznego posiadających stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele ci posiadali kwalifikacje do nauczania 
w Gimnazjum i Liceum, legitymując się ukończeniem studiów wyższych i 
podyplomowych oraz przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z § 3 i 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli21. 

(dowód: akta kontroli str. 468-469)  

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

NIK uznaje za niewystarczające zaplecze kadrowe w zakresie wychowania fizycznego 
(brak zastępstwa od roku szkolnego 2012/2013) w sytuacji dużej liczby uczniów 
Szkoły. 

5.2 Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania 
fizycznego.  

Jeden z dwóch zatrudnionych w ZSO nauczycieli wychowania fizycznego w latach 
objętych kontrolą ukończył łącznie 6 form doskonalenia zawodowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 468-469)  

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

Za niewystarczające należy uznać, że w latach szkolnych 2009/2010 – 2012/2013 
tylko jeden z nauczycieli wychowania fizycznego brał udział w formach doskonalenia 
zawodowego dotyczących wdrażania podstawy programowej z 2008 r., i tak:  Jak 
formułować wymagania edukacyjne, planując proces dydaktyczny zgodnie z nową 
podstawą programową (warsztaty metodyczne - 10 godz.) i Metody aktywizujące oraz 
motywowanie uczniów do nauki (seminarium - 6 godz.). 

Do doskonalenia zawodowego zobowiązuje nauczycieli art. 12 ust. 3 i art. 42 ust. 2 
pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. 

 (dowód: akta kontroli str. 468-478)  

 

                                                      
21 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
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5.3 Nadzór pedagogiczny dyrektora w zakresie wychowania fizycznego. 

W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 Dyrektor nie planował i nie prowadził 
nadzoru pedagogicznego w zakresie wychowania fizycznego. Na rok szkolny 
2011/2012 został opracowany Plan nadzoru pedagogicznego, który nie został 
zrealizowany.  

(dowód: dowód: akta kontroli str. 411-429, 433-439)  

Z harmonogramu obserwacji Dyrektora na rok 2012/2013 wynika, że w zakresie 
wychowania fizycznego zostały zaplanowane 3 obserwacje (w: Liceum – 2, 
w Gimnazjum – 1), z których do zakończenia kontroli zrealizowano 2. Wynika z nich 
m.in. bardzo niska frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego, która 
odpowiednio w dniu: 6 grudnia 2012 r. (temat: Zagrywka w piłce siatkowej) wyniosła 
57% obecności (nie sformułowano wniosków i zaleceń) oraz 18 grudnia 2012 r. 
(temat: Doskonalenie podań i chwytów oraz poruszanie się po boisku z piłką) 71,43% 
obecności (sformułowano zalecenie: „proszę o nagradzanie uczniów oceną za 
poprawne wykonanie ćwiczeń oraz proszę o wykonanie odrębnego przedmiotowego 
systemu oceniania dla Gimnazjum”). 

(dowód: akta kontroli str. 440-445)  

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

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości opisane w niniejszym wystąpieniu 
świadczą o tym, iż nadzór nad dziedziną wychowania fizycznego sprawowany przez 
Dyrektora na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy u.s.o. w zakresie określonym w art. 
33 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, tj. realizacji podstaw programowych i oceniania 
osiągnięć uczniów nie był nieskuteczny. 

(dowód: akta kontroli str. 6-12, 23, 411-439) 

Z wyjaśnienia Dyrektor w sprawie sposobu uregulowania zasad sprawowania nadzoru 
pedagogicznego wynika m.in., że: „Trudno mi odpowiedzieć (…) jeśli chodzi o lata 
2009/2010, 2010/2011, z roku ubiegłego (tutaj: 2011/2012) jest w dokumentacji szkoły 
plan nadzoru dyrektora (…). Z wcześniejszych lat nie przekazano dokumentacji 
związanej z prowadzeniem nadzoru dyrektora szkoły. Brak również sprawozdań z 
nadzoru z w/w lat (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 401-405)  

5.4 Nadzór zewnętrzny w zakresie wychowania fizycznego. 

W okresie objętym kontrolą Mazowiecki Kurator Oświaty (dalej: Kurator) kontrolował 
Szkołę 6 razy, przy czym zakres kontroli nie obejmował wychowania fizycznego. 

Państwowa Inspekcja Pracy (dalej: PIP) przeprowadziła jedną kontrolę w 2011 r. w 
zakresie prawnej ochrony pracy, która zakończyła się bez zaleceń.  W ZSO nie było 
innych kontroli dotyczących wychowania fizycznego, w tym przeprowadzonych przez 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 401-405, 619) 

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

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

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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6. Wyniki badania ankietowego. 

W badaniach ankietowych uczestniczyło 62 uczniów ZSO (95,4%), z tego: 41 uczniów 
Liceum (wszyscy) i 21 uczniów Gimnazjum (87,5%) oraz 53 rodziców uczniów (32 z 
LO, 21 z GP), a także jeden nauczyciel wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 453-460, 609-611) 

Większość badanych uczniów w: Liceum – 29 (70,7%) oraz Gimnazjum – 20 (95,2%) 
podała, że raczej chętnie lub chętnie ćwiczy na obowiązkowych zajęciach 
wychowania fizycznego. Uczniowie Szkoły wskazali aż 59 razy, że podczas zajęć 
wychowania fizycznego preferowane były gry zespołowe, a jako kryteria oceniania 
osiągnięć najczęściej wymienili: w LO sprawność fizyczną i systematyczny udział w 
zajęciach – po 25 wskazań, a w GP systematyczny udział w zajęciach i wysiłek 
włożony w wykonanie ćwiczeń – po 13 wskazań.   

52 uczniów Szkoły (80,0%) podało, że wystawiane przez nauczycieli oceny z 
wychowania fizycznego odpowiadają poziomowi ich wiedzy, umiejętnościom i 
wysiłkowi włożonemu w wykonywanie zadań i ćwiczeń, a 56 uczniów Szkoły (86,2%) 
podała, że zna wymagania z wychowania fizycznego oraz zasady i kryteria ich 
oceniania oraz 54 uczniów (83,1%) stwierdziło, że zapoznano ich z zasadami 
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego, ale tylko 15 
uczniów GP wyraziło pogląd, że udział w zajęciach wychowania fizycznego umożliwił 
im opanowanie wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej (71,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 453-454, 456-457, 609-611) 

Znajomość preferencji swoich dzieci w zakresie unikania uczestnictwa w 
obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego wykazało 43 osób (66,2%). Wśród 
powodów unikania udziału dziecka ww. zajęciach najczęściej wymieniono chorobę (11 
rodziców).  

45 rodziców uczniów (71,4%) potwierdziło zapewnianie warunków bezpieczeństwa na 
zajęciach wychowania fizycznego oraz znajomość warunków oceniania osiągnięć 
uczniów. Aż 15 rodziców uczniów z GP (71,4%) wykazało, że jako rodzice nie 
uczestniczyli w planowaniu, realizacji i ocenianiu zajęć poświęconych edukacji 
zdrowotnej w Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 455, 458) 

Nauczyciel wychowania fizycznego w LO i w GP stwierdził, iż: obiekty i wyposażenie 
Szkoły w sprzęt sportowy nie zapewniały realizacji programu nauczania wychowania 
fizycznego oraz wskazał, że w celu wzrostu rangi wychowania fizycznego w Szkole 
należałoby wybudować salę gimnastyczną oraz boiska przy Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 459-460) 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli NIK zwraca uwagę, że: 

1)  w strukturze ZSO brak jest umocowania pielęgniarki szkolnej, z którą nie zawarto 
żadnej umowy i nie ustalono zasad współpracy, 

2) w zgodach Burmistrza dotyczących prowadzenie szkolnych zajęć wychowania 
fizycznego w miejskiej hali sportowej nie określono z jakich urządzeń i 
wyposażenia sportowego mogli korzystać uczniowie, 

Opis stanu 
faktycznego 

Uwagi pokontrolne 
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3) Szkoła posiada dwa place przyszkolne przeznaczone na: boisko do piłki nożnej 
oraz wielofunkcyjne boisko m.in. do piłki ręcznej i koszykówki, które nie są 
wykorzystywane na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. 

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 Kontroli22, wnosi o: 

1. Przestrzeganie zasad dopuszczania do użytku programów nauczania wychowania 
fizycznego. 

2. Zapewnienie pełnej realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego dla 
Gimnazjum. 

3. Przestrzeganie zasad organizacji zajęć wychowania fizycznego. 

4. Zapewnienie zgodności WSO z przepisami prawa. 

5. Przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów sportowych należących do Szkoły.  

6. Rzetelne prowadzenie szkolnej bazy danych SIO oraz dokumentacji dotyczącej 
postępowania po wystąpieniu wypadków na zajęciach wychowania fizycznego.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Warszawa, dnia       stycznia 2013 r. 

  
  

  
  

Kontroler 
 

Jerzy Tchórzewski 
Specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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