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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 84285 z dnia 24.10.2012 r.  
2. Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 84294 z dnia 
31.10.2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkól Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tarsu w Warszawie, ul. Poezji 19, 
04-994 Warszawa, zwany dalej „ZSO”, działający jako szkoła niepubliczna 
o  uprawnieniach szkoły publicznej. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesława Sanecka-Tombacher, Dyrektor Zespołu Szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność ZSO w zakresie organizacji 
i realizacji kształcenia z wychowania fizycznego w latach szkolnych 2009/10-
2011/12. 
Ocenę negatywną uzasadnia zakres, waga i skutki nieprawidłowości, które 
w szczególności polegały na:  

 niezrealizowaniu podstawy programowej wychowania fizycznego zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2008 r.2 w Gimnazjum 
w latach szkolnych 2009/10-2011/12 i podstawy programowej wychowania 
fizycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 2002 r.3 w Liceum Ogólnokształcącym, co w konsekwencji uniemożliwiało 
osiągnięcie celów kształcenia z przedmiotu na tym etapie edukacji;  

 dopuszczeniu do użytku szkolnego programów nauczania wychowania 
fizycznego niezgodnych z podstawą programową dla gimnazjum i dla szkoły 
ponadgimnazjalnej;  

 dopuszczeniu do organizacji zajęć wychowania fizycznego w grupach 
międzyetapowych; 

 dopuszczeniu do realizacji zajęć wychowania fizycznego w grupach 
przekraczających liczbę 26 ćwiczących; 

 prowadzenie zajęć przez nauczycieli wychowania fizycznego niepodsiadających 
odpowiednich kwalifikacji. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
2 Załącznik 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) – 
uchylone z dniem 1 września 2012 r. 
3 Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zm.) – 
uchylone z dniem 30 stycznia 2009 r. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja i realizacja kształcenia w zakresie wychowania 
fizycznego 

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

W latach szkolnych 2009/10-2011/12 w ramach ZSO funkcjonowały: Katolickie 
Gimnazjum (Gimnazjum) oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące (LO). Organem 
prowadzącym było Towarzystwo Absolwentów KUL w Warszawie. Od roku 
szkolnego 2012/13 ZSO prowadzone jest przez Fundację Europejskie Centrum 
Edukacji „Róża” w  Warszawie.                                    (dowód: akta kontroli str. 7-39) 

Zajęcia wychowania fizycznego w ZSO w kontrolowanych latach realizowano 
w każdym roku szkolnym w dwóch grupach międzyetapowych, oddzielnie dziewcząt 
i chłopców, składających się z uczniów klas I-III Gimnazjum i klas I-II LO oraz 
w oddzielnej grupie uczniów z jednego oddziału klasy III LO.  

W roku szkolnym 2009/10 łączna liczba chłopców zobowiązanych do uczestniczenia 
w lekcjach wychowania fizycznego wynosiła 32 osoby, a w roku szkolnym 2011/12  
były to 33 osoby.  

W okresie objętym kontrolą obowiązkowe zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne 
odbywały się w systemie klasowo-lekcyjnym z ukierunkowaniem na dyscypliny 
sportowe (halowe gry zespołowe) określone w programie nauczania wychowania 
fizycznego wdrażanym na III i IV etapie edukacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 40-74, 120-124, 171) 

ZSO nie dysponuje własnymi obiektami sportowymi, urządzeniami i wyposażeniem 
do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, wynajmując w tym celu 
w skontrolowanym okresie obiekty sportowe (por. pkt 4.1 wystąpienia). Wydatki 
związane z wynajmem tych obiektów wyniosły w latach 2009-2013 (do 30 listopada) 
łącznie 34,3 tys. zł.                                                       (dowód: akta kontroli, str. 160) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 prowadzenie w latach szkolnych 2009/10-2011/12  zajęć wychowania 
fizycznego w dwóch grupach międzyetapowych (chłopców oraz dziewcząt) 
rekrutujących się z uczniów kl. I-III Gimnazjum i kl. I-II LO. Było to niezgodne         
z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych4, dalej „rozporządzenie w sprawie planów nauczania z 2002 r.”, 
stosownie do którego dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub 
grup międzyklasowych; 

 liczebność ww. grup ćwiczeniowych uczniów przekraczała liczbę 26 osób, 
co było niezgodne z § 6 ust. 5 rozporządzenia w sprawie planów nauczania 
z 2002 r., stosownie do którego zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone 
w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.            (dowód: akta kontroli, str. 171) 

Organizowanie zajęć w grupach międzyetapowych uniemożliwiało właściwą 
realizację odpowiedniej dla danego etapu edukacji podstawy programowej 
wychowania fizycznego, tj.: podstawy wychowania fizycznego określonej 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

                                                      
4 Dz. U. Nr 15, poz. 142 ze zm. 
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26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 5 (dalej „rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej z 2002 r.”; aktualnie załącznik nr 4 do 
rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2012 r. o tym samym tytule6) oraz określonej 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (dalej  rozporządzenie 
w sprawie podstawy programowej z 2008 r.; aktualnie załącznik nr 4 do tożsamego 
rozporządzenia z 2012 r.7);       

 nierealizowanie wymaganej liczby godzin lekcyjnych wychowania fizycznego;  
w  latach szkolnych 2009/10 i 2010/11 zrealizowano zajęcia wychowania 
fizycznego w wymiarze trzech godzin tygodniowo, a w roku szkolnym 2011/12 
w  wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo co w przypadku uczniów 
Gimnazjum było niezgodne z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. 
o kulturze fizycznej8, a od 16 października 2010 r. z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty9.  

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada Dyrektor ZSO, która zgodnie z art. 39 
ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty kieruje działalnością szkoły.  

Dyrektor ZSO wyjaśniła: W szkołach społecznych inaczej przebiega proces 
rekrutacji uczniów. Wielkość klasy ustala się często dopiero w ciągu miesiąca 
września. Są przypadki, że klasa formuje się dopiero po półroczu. Brak wiedzy 
w miesiącu lipcu na temat ilości uczniów w przyszłym roku uniemożliwia  planowanie 
wielkości klas, zespołów, ewentualnych ich podziałów. Można jedynie prognozować. 
Stwarza to również kłopoty organizacyjne, także w zakresie organizacji lekcji 
wychowania fizycznego. 
Dyrektor wyjaśniła także, że ze względu na małą liczbę uczniów obu szkół 
połączenie klas pozwala na prowadzenie zajęć z gier zespołowych i stwarza 
większą możliwość realizacji programu nauczania. Zgodę na prowadzenie 
w grupach międzyetapowych wyraził organ prowadzący.                

(dowód: akta kontroli str. 163-165, 234-238 ) 
1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formach 

do wyboru przez ucznia. 

W realizowanym w ZSO (w kl. I-III Gimnazjum i kl. I-II LO) w latach szkolnych 
2009/10-2011/12 autorskim programie wychowania fizycznego (por. pkt 1.6. 
wystąpienia), w pkt VII Ocenianie ucznia podano, że ocena z wychowania 
fizycznego jest średnią oceną z zajęć realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym 
i z wybranego przez ucznia fakultetu. W ZSO nie określono organizacji i nie 
udokumentowano realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów 
w arkuszu organizacji szkoły, szkolnym planie nauczania szkoły ani w  dziennikach 
lekcyjnych lub pozalekcyjnych.                 (dowód: akta kontroli, str. 55-76, 87-97) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła: decyzją rodziców zajęcia do wyboru były realizowane na 
zasadach indywidualnej odpłatności wnoszonej przez rodziców uczniów. Do 
realizacji tego wskazano firmę Topspin Akademia Tenisa zlokalizowaną w Wawrze. 
Dokumentacja uczestnictwa w tych zajęciach była prowadzona w tej firmie, 
a obecność ucznia potwierdzana w „dzienniczku zajęć do wyboru”. Stanowiło to 
potwierdzenie zrealizowania przez ZSO pełnego wymiaru czterech godzin 

                                                      
5      Dz. U. Nr 51, poz. 458 

6      Dz. U. z 2012, poz. 977 

7      Dz. U. z 2012 r., poz. 204 – zwane dalej „rozporządzeniem z 2012 r.” 

8      Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm. 

9      Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. 
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tygodniowo podstawy programowej zajęć wf. W latach 2009/10-2010/11 była to 
jedna godzina tygodniowo, a w roku szkolnym 2011/12 dwie godziny tygodniowo, 
w tym jedna godzina edukacji zdrowotnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 172-174, 239-240) 

Według informacji ww. Akademii Tenisa (pismo z dnia 27.11.2012 r. skierowane do 
Dyrektorki ZSO) w roku szkolnym 2009/10 liczba 30 uczniów Gimnazjum (na 34 
zapisanych) uczestniczyła w zajęciach sportowych w łącznym wymiarze 50 godzin, 
w roku szkolnym 2010/11 było to 28 uczniów (na 31 zapisanych) i 50 godzin zajęć 
i w roku szkolnym 2011/12 było to 21 uczniów (na 23 zapisanych) i 60 godzin zajęć. 
Uczniowie ci brali udział w zajęciach: tenisa, tenisa stołowego, na siłowni i na 
pływalni.                                                                   (dowód: akta kontroli, str. 175) 

Szkoła, zgodnie z Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy 

programowej z 2008 r.10, uwzględniając wymagania określone w podstawie 

programowej, powinna rozwijać własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć 

wychowania fizycznego, w tym zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia 

w formach do wyboru (zwłaszcza o charakterze rekreacyjno-zdrowotnym 

i turystycznym) powinny być dostępne dla młodzieży, która zwłaszcza z powodów 

zdrowotnych nie uczestniczy aktywnie w lekcjach wychowania fizycznego, 

prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym. 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 Dyrektor ZSO nie przeprowadziła rozpoznania potrzeb uczniów, nie 
przygotowała, uzgodnionych z organem prowadzącym i zaopiniowanych przez 
radę pedagogiczną, własnych propozycji wskazujących formy realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, który 
to obowiązek wynikał z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch 
godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego11; 

 brak udokumentowania w latach szkolnych 2009/10-2011/12 przez nauczycieli 
wychowania fizycznego realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów w dziennikach lekcyjnych trzech klas Gimnazjum, co było niezgodne 
z § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji12, stosownie do 
którego w dzienniku lekcyjnym dokumentuje się przebieg nauczania w danym 
roku szkolnym, w tym tematy zajęć lekcyjnych, świadczące o realizacji danego 
programu nauczania (w tym właściwej podstawy programowej). W konsekwencji 
nie jest możliwe ustalenie faktycznej liczby godzin zrealizowanych zajęć 
wychowania fizycznego do wyboru i ich tematyki; 

 z uwagi na ich prowadzenie przez instytucję zewnętrzną, nie wystawiano 
uczniom ocen szkolnych. 

Prowadzenie zajęć przez instytucję zewnętrzną, spowodowało m.in., że zajęć 
powyższych nie można uznać za realizację zajęć obowiązkowych wychowania 
fizycznego, ponieważ przeprowadziły je osoby pracujące w podmiotach 
zewnętrznych niebędące nauczycielami - członkami Rady Pedagogicznej ZSO, 

                                                      
10 Zalecane warunkami i sposoby  realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego określone zostały w załączniku nr 
4 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2008 r.  
11  Dz. U. Nr 136, poz. 1116 – rozporządzenie obowiązywało w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r. 
12  Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. – dalej rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji 
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a  stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oświaty w szkole niepublicznej 
z uprawnieniami szkoły publicznej zatrudnia się do prowadzenia obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli 
szkół publicznych.  

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych. 

W badanym okresie w tygodniowym planie zajęć Gimnazjum i LO nie ujmowano 
pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych, jak też w bazie danych Systemu 
Informacji Oświatowej13 ZSO nie odnotowywano liczby uczniów uczestniczących 
w nadobowiązkowych sportowych zajęciach pozalekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 40-54) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła m.in., że na początku roku szkolnego organizowane są 
wycieczki rowerowe po okolicznych miejscach. W listopadzie młodzież uczestniczy 
w biegach niepodległościowych. W zimie odbywają się zajęcia na lodowisku.                                                                                                             
W maju 2011 r. odbył się całotygodniowy obóz sportowy w Państwowym Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Garczynie, w którym wzięła udział młodzież 
ćwicząca. Korzystając z doskonałego wyposażenia ośrodka oraz profesjonalnych 
instruktorów, młodzież przeszła przez zajęcia survivalu, brała udział w sportach 
wodnych. W maju 2012 r.  odbyła się wycieczka górska gimnazjalistów, którzy 
zaliczyli 38 godzin wędrówki górskiej.  W tym samym czasie licealiści z klas I-II 
wyjechali w Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie uczestnicząc w 33,5 godzinach 
wędrówek górskimi szlakami.                             

(dowód: akta kontroli, str. 172-174) 

W ZSO działała sekcja szachowa, której zajęcia prowadzone były w okresie: 
styczeń-czerwiec 2010 r. i luty-maj 2011 r. przez instruktora zatrudnionego na 
podstawie dwóch umów o dzieło. 

 (dowód: akta kontroli, str. 176-177, 235) 

W badaniu ankietowym14 przeprowadzonym w trakcie kontroli NIK trzech uczniów 
(18,75%) podało, że systematycznie uprawia wybraną dyscyplinę sportową lub 
ćwiczy rekreacyjnie poza szkołą, dziewięciu (56,25%) wskazało, że czyni to 
sporadycznie, zaś dwoje (12,5%), że nigdy. Dwie osoby uczęszczają 
systematycznie na zajęcia rehabilitacyjne.          

 (dowód: akta kontroli, str. 255-258) 
 
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 latach szkolnych 2009/10-2011/12 w ZSO nie zorganizowano zajęć korekcyjnych 
dla osób z wadami postawy, nadwagą lub otyłością. Szkoła nie posiadała sali do 
prowadzenia zajęć korekcyjnych i nie wynajmowała takich pomieszczeń od innych 
instytucji. Zatrudniani w ZSO nauczyciele na warunkach umów o dzieło lub umów 
zleceń zobowiązani byli tylko do realizacji obowiązkowych lekcji wychowania 
fizycznego.                                                (dowód: akta kontroli, str. 166, 172-174) 
 

                                                      
13 Dalej SIO 

14 W badaniu uczestniczyło łącznie 16 uczniów ZSO: 6 z kl. III Gimnazjum i 10 z kl. III Liceum. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Dyrektor ZSO nie dysponowała informacjami o zakresie wad postawy, nadwadze lub 
otyłości wśród uczniów, ze względu na niediagnozowanie stanu zdrowia uczniów 
ZSO w kontrolowanym okresie. Systematyczne rozpoznawanie stanu zdrowia 
i potrzeb uczniów jest niezbędne, m.in. w procesie dopuszczenia do użytku 
szkolnego programu nauczania wychowania fizycznego (por. pkt 1.5. wystąpienia), 
do skutecznego prowadzenia edukacji prozdrowotnej zgodnie z  Zalecanymi 
warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r., a także służy przygotowaniu przez dyrektora szkoły propozycji zajęć 
sportowo-rekreacyjnych do wyboru przez uczniów zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego z dnia 9 sierpnia 2011 r.15 (uprzednio zgodnie z § 3 ust. 2 
pkt 1 tożsamego rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2009 r.). 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że w tak małej szkole są bardzo ścisłe związki z rodzicami  
i wszystkie problemy zgłaszane przez nich są realizowane. W tym przypadku nie 
było takich zgłoszeń.                                         (dowód: akta kontroli, str. 172-174) 

1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania wychowania 
fizycznego.  

Według szkolnego zestawu programów nauczania ZSO w latach szkolnych 2009/10-
2011/12 w odniesieniu do uczniów kl. I-III Gimnazjum i kl. I-II LO dopuszczono do 
użytku, opracowany przez nauczyciela L. B., autorski program pn. Program 
wychowania fizycznego w oparciu o nową podstawę programową do 
realizacji  w gimnazjum, który został zaopiniowany pozytywnie we wrześniu 2009 r. 
przez B. T. – nauczyciela dyplomowanego (por. pkt 5.1. wystąpienia).  
W przedmiotowej opinii napisano: „Po sprawdzeniu programu z założeniami 
podstaw programowych, uważam że program spełnia założenia i nadaje się do 
realizacji w szkole”.                             (dowód: akta kontroli, str. 86-101, 173-195) 

W przypadku klas III LO w dziennikach lekcyjnych z lat szkolnych 2009/10-2011/12 
odnotowano realizację programu (nr dopuszczenia DKOS-4015-87/02) autorstwa 
P. Wróblewskiego pn. „Zdrowie-Sprawność-Aktywność. Program nauczania 
wychowania fizycznego w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, 
liceum profilowanego i technikum”. Wyd. MAC Edukacja – 2002 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 196) 

W roku szkolnym 2012/13 w ZSO dopuszczono, na wnioski nauczycieli, następujące 
autorskie programy: 

 Program nauczania wychowania fizycznego dla chłopców z gimnazjum 
i Program nauczania wychowania fizycznego dla chłopców z liceum, 
opracowany przez M. Z.; zaopiniowany pozytywnie przez B. T., która 
stwierdziła: Po zapoznaniu się z programem, sprawdzeniem założenia podstaw 
programowych, uważam że spełnia on wymaganie założenia i nadaje się do 
realizacji w szkole. 

 Program nauczania wychowania fizycznego: Zdrowie – Sport – Rekreacja 
opracowany przez B. T. i zaopiniowany pozytywnie przez I.  W. – nauczyciela 
dyplomowanego. 

W przedmiotowej opinii napisano: Po sprawdzeniu programu z założeniami podstaw 
programowych, uważam że program spełnia wszystkie założenia do użytku  
szkolnego”. B. Trzaskowska wyjaśniła, że powyższy program został opracowany dla 

                                                      
15 Dz. U. Nr 175, poz. 1042  
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IV etapu edukacji w oparciu o rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
z 2008 r.                                             (dowód: akta kontroli, str. 104-119, 197-205) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 dopuszczenie w latach szkolnych 2009/10-2012/13 do realizacji w Gimnazjum 
programu nauczania wychowania fizycznego nie uwzględniającego całości 
podstawy programowej określonej w rozporządzeniu w sprawie podstawy 
programowej z 2008 r. i z 2012 r.; 

 wpisanie do szkolnego zestawu programów nauczania na lata szkolne 2009/10-
2011/12 w kl. III LO programu P. Wróblewskiego Zdrowie-Sprawność-
Aktywność. Program nauczania wychowania fizycznego w zakresie 
podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego 
i  technikum, który nie był realizowany;                  (dowód: akta kontroli, str. 196) 

 dopuszczenie w roku szkolnym 2012/13 w LO (dla grupy dziewcząt) Programu 
nauczania wychowania fizycznego: Zdrowie–Sport–Rekreacja, zawierającego 
treści nauczania wynikające z podstawy programowej z 2008 r., ale 
przeznaczonej dla III etapu edukacji,  

 dopuszczenie do realizacji w roku szkolnym 2012/13 w Gimnazjum i w LO (dla 
grupy chłopców) dwóch opracowań stanowiących opis wybranych dyscyplin 
sportowych (głównie gier zespołowych), które nie spełniały wymagań § 4 ust. 1, 
2 i 3 rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów nauczania do użytku 
szkolnego z dnia 8 czerwca 2009 r., tj. nie zawierał: opisu sposobu realizacji 
celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej 
wychowania fizycznego, szczegółowych celów kształcenia i wychowania, treści 
zgodnych z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, 
sposobów osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem 
możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów 
oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, opis założonych 
osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach 
w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów,  propozycji kryteriów oceny i metod sprawdzania 
osiągnięć ucznia, a także nie  był poprawny pod względem merytorycznym 
i dydaktycznym; 

 wprowadzenie ww. programów nauczania do szkolnego zestawu programów 
nauczania przez dyrektora ZSO w oparciu o opinie uprawnionych nauczycieli, 
jednak nie spełniające wymagań określonych w § 4 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego z dnia 
8 czerwca 2009 r., tj., które nie zawierały rzetelnej oceny zgodności 
opiniowanego programu nauczania z podstawą programową wychowania 
fizycznego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla 
których jest przeznaczony. 

Za powyższą sytuację odpowiadają nauczyciele wychowania fizycznego ZSO, 
którzy, stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczania programów 
nauczania z dnia 8 czerwca 2009 r., złożyli nierzetelne wnioski o dopuszczenie do 
użytku w szkole ww. programów oraz dyrektor ZSO, który bez należytej weryfikacji 
dopuszczał je w kolejnych latach do użytku. Zgodnie z art. 22a ust. 2b ustawy 
o systemie oświaty dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie 
w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej 
kształcenia ogólnego ustalonej dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1.6. Realizacja obowiązujących programów nauczania wychowania 
fizycznego. 

W trzyletnim cyklu kształcenia 2009/10-2011/12, w grupach ćwiczeniowych 
dziewcząt i chłopców z klas I-III Gimnazjum i klas I-II LO, udokumentowano 
w dziennikach lekcyjnych realizację 214 godzin lekcyjnych wychowania fizycznego 
prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym. Zajęcia wychowania fizycznego dla 
obu ww. grup uczniów odbywały się równolegle w wynajmowanej hali sportowej 
(194 godziny lekcyjne - 91 % czasu zajęć) i w terenie (20 godzin lekcyjnych - 9 %).  
W tym samym cyklu kształcenia nie odbyły się 83 godziny lekcyjne zaplanowanych 
zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym.                   (dowód: akta kontroli, str. 206-211) 

Uczniowie klas III LO (maturalnych) zrealizowali łącznie 169 godzin wychowania 
fizycznego: w roku szkolnym 2009/10 – 42 godziny obejmujące zajęcia na siłowni, 
na basenie i  na lodowisku, w roku szkolnym 2010/11 zrealizowano 66 godzin 
lekcyjnych, w tym 21 godzin nauki tańców (np. poloneza) i w roku szkolnym 2011/12 
– 61 godzin lekcyjnych, w tym 27 godzin nauki tańców. Zajęcia sportowe w roku 
szkolnym 2009/10 realizowano w odrębnej grupie koedukacyjnej, a w latach 
2010/11-2011/12 w wynajmowanej hali sportowej razem z pozostałymi uczniami 
ZSO.                                                                      (dowód: akta kontroli, str. 212-214) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że rzeczywisty stan odbytych zajęć został 
udokumentowany w płatnościach za wynajętą salę i odbyte w niej zajęcia. Ponieważ 
zajęcia odbywały się w dwóch grupach (chłopcy i dziewczęta) złożonych z uczniów 
wszystkich klas gimnazjalnych i dwóch klas liceum – liczba godzin odnosi się do 
wszystkich uczniów klas biorących udział w tych zajęciach. Według dokumentów 
płatności w latach szkolnych 2009/10 – 2011/12, odbyło się 330 godzin zajęć. 
Dyrektor ZSO dodała także: Być może zapisy w dziennikach nie są adekwatne do 
rzeczywistych odbytych zajęć.                           (dowód: akta kontroli, str. 215-217)               

W badaniu ankietowym łącznie 6 uczniów Gimnazjum podało, że w trakcie zajęć 
wychowania fizycznego najczęściej uprawiali dyscypliny zespołowe (m.in. piłkę 
nożną, siatkową, koszykową, ręczną  – 6 wskazań oraz wykonywali ćwiczenia 
gimnastyczne – też 6 wskazań. Z kolei łącznie 10 uczniów Liceum wskazało, że 
najczęściej ćwiczyli gry zespołowe (10 wskazań), uprawiali lekkoatletykę – 
9 wskazań, a także: wykonywali ćwiczenia gimnastyczne i tańczyli (po 8 wskazań). 

(dowód: akta kontroli, str. 254-258) 

Zajęcia z edukacji zdrowotnej zostały zrealizowane w klasie III Gimnazjum w roku 
szkolnym 2011/12 przez nauczycielkę biologii w wymiarze 30 godzin. Lekcje te 
odbywały się w różnych dniach tygodnia i nie były uwzględnione w kolejnych 
wersjach tygodniowego planu zajęć dla tej klasy. Tematy zrealizowanych zajęć 
i frekwencja uczniów były odnotowane w dzienniku lekcyjnym tej klasy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 218) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że lekcje z edukacji zdrowotnej prowadziła nauczycielka 
biologii. Biorąc pod uwagę fachowość tej nauczycielki dostosowywano godziny zajęć 
do jej możliwości i z tego względu zajęcia te nie były wprowadzone do stałego 
planu.                                                                     (dowód: akta kontroli, str. 219-220) 

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

 nie udokumentowano w kontrolowanym okresie przeprowadzenia zajęć do 
wyboru, tj. jednej czwartej  zajęć w Gimnazjum, co w konsekwencji 
uniemożliwiło ustalenie faktycznej liczby godzin zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru i ich tematyki; 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 w cyklu kształcenia 2009/10-2011/12 w klasach I-III Gimnazjum i klasach I-III LO 
(grupa ćwiczeniowa chłopców oraz grupa dziewcząt) nie zrealizowano w pełni 
treści podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. w gimnazjum 
i  szkole ponadgimnazjalnej, co było niezgodne z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy 
o  systemie oświaty, stosownie do którego szkoła niepubliczna o uprawnieniach 
szkoły publicznej realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy 
programowe. Według zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych, w grupie 
dziewcząt zrealizowano 15 z 33 wymagań powyższej podstawy programowej 
(wymagania: 2.5., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2., 6., 7.1-7.9.), natomiast w grupie chłopców 
15 z 33 wymagań (wymagania: 1.1., 2.5., 2.7., 2.8., 3.1., 3.2, 7.1.-7.9.);  

 w latach szkolnych 2009/10–2011/12, w LO nie zrealizowano 
międzyprzedmiotowej  ścieżki edukacyjnej Edukacja  prozdrowotna  określonej 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 
z 2002r.16 

(dowód: akta kontroli, str. 263-267) 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiada dyrektor, który zgodnie z art. 39 ust. 
1 pkt 2 w związku z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty 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 Nauczyciela17, obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane 
z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym funkcją 
dydaktyczną.  

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że zajęcia z edukacji zdrowotnej w LO w cyklu szkolnym 
2012/13-2012/13 zaplanowano do realizacji na poziomie klasy I w wymiarze 30 
godzin lekcyjnych (bloki tematyczne po 2 godziny tygodniowo) w II semestrze roku 
szkolnego 2012/13. Diagnoza potrzeb uczniów  w tym zakresie prowadzona jest 
w trakcie bieżących lekcji wychowawczych.          (dowód: akta kontroli, str. 223-224) 

W latach szkolnych 2009/10-2011/12 w Gimnazjum nie spełniano Zalecanych 
warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego 
z 2008 r. na III etapie edukacji w zakresie edukacji zdrowotnej, m.in.:  
-  nie przeprowadzono diagnozy potrzeb uczniów we współpracy z pielęgniarką 

szkolną (także w LO);  
-  nauczyciele wychowania fizycznego nie koordynowali działań z zakresu edukacji 

zdrowotnej i nie współdziałali z nauczycielami różnych przedmiotów;  
-  w dokumentacji ZSO brak informacji o aktywnym uczestnictwie rodziców 

w planowaniu i ewaluacji zajęć z edukacji zdrowotnej;  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w  zakresie organizacji 
i realizacji zajęć wychowania fizycznego.   

2. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego. 

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

W kontrolowanym okresie obowiązywał Wewnątrzszkolny system oceniania w ZSO 
(WSO) z 30 czerwca 2009 r. stanowiący załącznik do statutów Gimnazjum i LO. 
Kwestię oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego określono 

                                                      
16  Powyższe rozporządzenie obowiązuje do czasu pełnego wdrożenia w szkołach ponadgimnazjalnych podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określonej cyt. 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

17  Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
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w programie nauczania wychowania fizycznego (program dla Gimnazjum w pkt VII.  
Ocenianie ucznia) stosowanym w klasach I-III Gimnazjum oraz klasach I-III LO. 

W pkt. VII. Ocenianie ucznia programu nauczania wychowania fizycznego dla 
Gimnazjum stwierdzono m.in. że ocena z wychowania fizycznego jest średnią ocen 
z pięciu zakresów: Zachowania i postaw; 2. Umiejętności ruchowych, poziomu 
opanowania techniki ruchu; 3. Umiejętności organizacyjnych; 4. Wiadomości 
z  zakresu kultury fizycznej; 5. Poziomu sprawności fizycznej. Dla poszczególnych 
ww. zakresów odnotowano odpowiednio; 8, 3, 2, 6 i 1 ogólne kryterium. 
 
W dziennikach lekcyjnych wszystkich klas nie określono przy wystawionych ocenach 
jakie konkretne aktywności oraz zakres wiedzy i umiejętności oceniali nauczyciele 
wychowania fizycznego.                                 

(dowód: akta kontroli, str.  11-37, 75-85) 

W opinii łącznie 16 (100%) uczniów objętych badaniem kwestionariuszowym 
ocenianie ich osiągnięć z wychowania fizycznego było sprawiedliwe.  

(dowód: akta kontroli, str. 254-258) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w zakresie oceniania osiągnięć uczniów 
z wychowania fizycznego stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 WSO nie zostało zaktualizowane poprzez uwzględnienie zmian określonych 
m.in. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych18; 

 w ramach oceniania wewnątrzszkolnego nie określono w statucie Gimnazjum 
i statucie LO sposobu uzasadniania ustalonej przez nauczyciela oceny, co było 
niezgodne z § 5  ust. 2 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 publicznych (rozporządzenie w sprawie oceniania)19; 

 w ramach oceniania wewnątrzszkolnego nauczyciele wychowania fizycznego 
ZSO nie sformułowali wymagań edukacyjnych z przedmiotu, które służą do  
rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności oraz są niezbędne do wystawienia uczniom 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych odpowiednio do  § 2 ust. 2 i § 3 
ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania; w programie nauczania dla 
gimnazjum w pkt VI. Założone osiągnięcia ucznia podano pięć ogólnych 
Kompetencji (osiągnięć), które zróżnicowano na dwa ogólne poziomy osiągnięć 
- podstawowe i ponadpodstawowe (np. w trzeciej Kompetencji stwierdzono na 
poziomie osiągnięć podstawowych: Uczeń zna wady postawy i przy pomocy 
nauczyciela potrafi przeprowadzić odpowiedni zestaw ćwiczeń podczas 
rozgrzewki, a na poziomie osiągnięć ponadpodstawowych: Uczeń samodzielnie 
potrafi dobrać i przeprowadzić ćwiczenia przeciw konkretnej wadzie postawy, 
uwzględniając warunki i miejsca, gdzie prowadzona jest lekcja). 

Ponadto w ww. wymienionym punkcie programu nauczania dla Gimnazjum  
podano co powinien umieć uczeń po zakończeniu III etapu edukacji, 
wymieniając siedem ogólnych osiągnięć odnoszących się do ww. Kompetencji, 
np. (uczeń potrafi): dokonać samooceny rozwoju fizycznego, diagnozować 

                                                      
18 Dz. U. Nr 156, poz. 1046 

19     Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm. 
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własną sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe; wykazać się 
samodzielnością w zakresie organizacji i przeprowadzania zajęć ruchowych. 

Powyższe osiągnięcia odnosiły się zaledwie do 10 spośród  33 wymagań 
podstawy programowej z 2008 r. Ponadto w WSO nie określono co oznaczają 
osiągnięcia podstawowe i ponadpodstawowe i jakie jest ich powiązanie 
z  ocenami klasyfikacyjnymi. 

 nie wskazano w realizowanym w ZSO programie nauczania wychowania 
fizycznego sposobów rozpoznawania poziomu i postępów z wychowania 
fizycznego, tj. jakimi metodami i narzędziami będą one mierzone i z jaką 
częstotliwością w cyklu kształcenia, a także w jakim zakresie i w jaki sposób 
postępy te będą uwzględniane w ocenianiu osiągnięć uczniów 
(z uwzględnieniem wysiłku uczniów, w szczególności wymagań bloków 
tematycznych podstawy programowej wychowania fizycznego z 2008 r. 
i aktualnie w postawie programowej z 2012 r. w Liceum). Zgodnie z istotą 
oceniania osiągnięć ucznia zdefiniowaną w § 2 ust. 2 w związku z § 3 ust. 3 pkt 
1 rozporządzenia w sprawie oceniania, ocenianie polega na rozpoznawaniu 
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 
tę podstawę; w punkcie VII. programu nauczania stwierdzono ogólnie, że 
elementem oceny semestralnej lub końcoworocznej będzie test umiejętności 
ruchowych, a także stopień i postęp opanowania czynności ruchowych, 
sportowych i rekreacyjnych; 

 nie określono sposobu uwzględniania wysiłku wkładanego przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, 
o którym mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie oceniania, przy ustalaniu ocen 
klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego;  

 stwierdzono, że dodatkową ocenę na koniec I semestru i koniec roku mogą 
otrzymać uczniowie za aktywny udział w  zajęciach obowiązkowych, zawodach 
sportowych i społeczne zaangażowanie w krzewieniu kultury fizycznej. 
Postanowienia te  naruszały § 21  WSO, a także §  11 ust. 1 i 6 oraz § 15 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia w sprawie oceniania, z  których wynika odpowiednio, że 
m.in. udział w zajęciach pozalekcyjnych (nadobowiązkowych) i zawodach 
sportowych stanowią elementy oceny zachowania, natomiast z kolei klasyfikacja 
śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych (obowiązkowych i dodatkowych) 
ujętych w szkolnym planie nauczania. W sytuacji, gdy udział ucznia w zawodach 
sportowych i sportowych zajęciach pozalekcyjnych jest nadobowiązkowy 
uwzględnianie w ocenach klasyfikacyjnych wystawianych uczniom także 
powyższych aktywności oznaczało, że uczeń był dwukrotnie oceniany 
(klasyfikowany) za te same elementy - w ramach oceny zachowania, jak 
i w ramach przedmiotu. 

Niezaktualizowanie systemu oceniania z wychowania fizycznego po wprowadzeniu 
podstawy programowej przedmiotu z 2008 r. w gimnazjum, w tym niesformułowanie 
wymagań edukacyjnych wynikających z tej podstawy, oraz dopuszczenie do użytku 
szkolnego w Gimnazjum programu nie zawierającego całej podstawy nauczania 
wychowania fizycznego spowodowało, że ocenianiu podlegały wyłącznie 
umiejętności ruchowe uczniów (sportowe i rekreacyjne), natomiast nie sprawdzano 
i nie oceniano osiągnięć uczniów określonych na tym etapie edukacji w pozostałych 
blokach tematycznych, co w szczególności dotyczyło wymagań odnoszących się do 
edukacji zdrowotnej. Ponadto niezrealizowanie podstawy programowej przedmiotu 
spowodowało m.in., że nauczyciele wychowania fizycznego nie ustalili efektów 
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wdrażania podstawy programowej na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum, 
wykorzystując w tym celu wymagania szczegółowe określone w tej podstawie.  

W przeprowadzonym w trakcie kontroli badaniu kwestionariuszowym 4 uczniów 
(35%) wskazało, że udział w szkolnych zajęciach wychowania fizycznego 
w  niewielkim stopniu przyczynił się do zwiększenia ich sprawności fizycznej.  

(dowód: akta kontroli, str. 254-258) 

3. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach 
wychowania fizycznego i we współzawodnictwie sportowym. 

3.1. Frekwencja uczniów na obowiązkowych zajęciach wychowania 
fizycznego. 

W ZSO w badanym okresie nie odnotowywano systematycznie frekwencji uczniów 
na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli, str. 206-214) 
Dyrektor ZSO wyjaśniła: Hala sportowa jest poza budynkiem szkolnym, a  dzienniki 
ze względów bezpieczeństwa nie mogą być wynoszone ze szkoły. Wpisy do nich 
były uzupełniane w innym terminie. Nauczyciele nie przekazali szkole swoich 
dzienniczków uważając, że są to ich prywatne zapisy. W dziennikach lekcyjnych 
poszczególnych klas nauczyciele powinni byli wpisywać rzeczywiste uczestnictwo 
uczniów w zajęciach, ale w jednej klasie wpisywano uczestnictwo w  podziale na 
chłopców i na dziewczęta, a w innej tylko w podziale na ćwiczących i niećwiczących 
w stosunku do łącznej liczby uczniów. Na tej podstawie będzie bardzo trudno 
wyliczyć frekwencję w grupach i w całej szkole. W naszej placówce nie 
prowadziliśmy oddzielnego monitoringu uczestnictwa uczniów w lekcjach wf. 

(dowód: akta kontroli, str. 215-217) 

W roku szkolnym 2009/10 do udziału w lekcjach wychowania fizycznego było 
zobowiązanych 51 spośród 66 uczniów ZSO. W przypadku  Gimnazjum było to 
31  uczniów, a w przypadku LO – 21, a w roku szkolnym 2010/11 obowiązek ten 
dotyczył 54 spośród 67 uczniów (w Gimnazjum było to 28 uczniów i 26 w LO). 
W roku szkolnym 2011/12 obowiązek ten miało 43 spośród 81 uczniów 
(w Gimnazjum było to 20 uczniów i 23 w LO).             

  (dowód: akta kontroli, str. 233) 
W badanym okresie Dyrektor ZSO zwolniła z udziału w  lekcjach wychowania 
fizycznego odpowiednio: po trzech uczniów Gimnazjum (tj. 8,8% ogółu uczniów, 
9,7% i 13%) i odpowiednio: 12 (37,5%),  10 (27,8%) i 7 (12,1%) uczniów LO. 

             (dowód: akta kontroli, str. 233) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła: Zwolnienia uczniów z zajęć wf wydawałam na podstawie 
orzeczenia lekarskiego, a w przypadku uczniów szkół muzycznych na podstawie 
oświadczeń, przedstawianych mi na początku każdego roku szkolnego. Decyzje te 
były zaznaczane w dziennikach lekcyjnych, a następnie w arkuszu oceny ucznia i na 
świadectwie szkolnym.                                         

  (dowód: akta kontroli, str. 223-224) 

Przeprowadzone w trakcie kontroli (9 listopada 2012 r.) badanie udziału uczniów 
ZSO w tygodniowym wymiarze (dwie godziny zegarowe) zajęć wychowania 
fizycznego realizowanych w wynajmowanej hali sportowej (2 międzyetapowe grupy 
ćwiczeniowe: dziewczęta i chłopcy, łącznie 39 osób spośród 60 uczniów ZSO) 
wykazało uczestnictwo na poziomie 65 %. Powtórzone badanie na trzech kolejnych 
zajęciach wykazało udział w zajęciach odpowiednio na poziomie: 66,7 %, 66,7 %, 
73,3 %. Brak prawidłowych zapisów co do frekwencji uniemożliwił określenie 
wskaźników udziału w zajęciach w podziale na uczniów Gimnazjum i LO. 

 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli, str. 221-222) 

W badaniu ankietowym uczniowie kl. III Gimnazjum (sześć osób) podali, że unikanie 
obecności na lekcjach wychowania fizycznego spowodowane jest: złym stanem 
zdrowia (dwa wskazania – 33% ogółu badanych uczniów), nieciekawym sposobem 
ich prowadzenia oraz zbyt trudnymi ćwiczeniami (po jednym wskazaniu – 17%).                
W przypadku uczniów kl. III LO (10 osób) unikanie zajęć spowodowane jest głównie 
przyczynami zdrowotnymi (osiem wskazań – 80%) oraz zbyt trudnymi ćwiczeniami 
(dwa wskazania – 20%).                                         

(dowód: akta kontroli, str. 254-258) 
 
W ZSO nie dokumentowano w dziennikach lekcyjnych udziału uczniów w 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z przedmiotu wychowanie fizyczne, co było 
niezgodne z § 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia 
dokumentacji. Powyższa sytuacja wskazuje m.in. na niewłaściwy nadzór 
pedagogiczny realizowany przez dyrektora szkoły. 

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

W badanym okresie Dyrektor ZSO zwolniła z udziału w  lekcjach wychowania 
fizycznego odpowiednio: po trzech uczniów Gimnazjum (tj. 8,8% ogółu uczniów, 
9,7% i 13%) i odpowiednio: 12 (37,5%),  10 (27,8%) i 7 (12,1%) uczniów LO. 
                                                                                   (dowód: akta kontroli, str. 233) 

Dyrektor ZSO wyjaśniła: Zwolnienia uczniów z zajęć wf wydawałam na podstawie 
orzeczenia lekarskiego, a w przypadku uczniów szkół muzycznych na podstawie 
oświadczeń, przedstawianych mi na początku każdego roku szkolnego. Decyzje te 
były zaznaczane w dziennikach lekcyjnych, a następnie w arkuszu oceny ucznia i na 
świadectwie szkolnym.                                           

(dowód: akta kontroli, str. 223-224) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

3.3. Udział uczniów ZSO we współzawodnictwie sportowym. 

W badanym okresie uczniowie ZSO brali czynny udział w pozaszkolnym 
współzawodnictwie sportowym zdobywając punktowane miejsca, nagrody, 
i wyróżnienia. 
W 2009 r. w XI Zawodach pływackich o puchar Burmistrza Józefowa uzyskano dwa 
drugi i jedno trzecie miejsce w pływaniu na różnych dystansach. 
W 2010 r. uzyskano pierwsze miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szkół 
Gimnazjalnych w Szachach oraz Grand Prix w grupie A, a także pierwsze miejsce 
w II Józefowskim Turnieju Koszykówki. 
W 2011 r. ponownie zdobyto pierwsze miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Szachach, a w listopadzie 2012 r. uzyskano dwa 
pierwsze miejsca w biegu niepodległościowym na 4 km w kategorii młodzików.  
(dowód: akta kontroli, str. 241-242) 
w grupie dziewcząt i chłopców.                             (dowód: akta kontroli, str. 241-242) 

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

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

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4. Warunki bezpieczeństwa na zajęciach wychowania 
fizycznego. 

4.1. Okresowe kontrole obiektów sportowych należących do szkoły. 

ZSO nie posiada własnych obiektów i urządzeń sportowych. Od roku szkolnego 
2009/10 lekcje wychowania fizycznego były realizowane w obiekcie sportowym 
OSiR m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer. Zgodnie z siedmioma kolejnymi 
umowami najmu, podpisanymi przez Dyrektora ZSO, do dyspozycji nauczycieli 
wychowania fizycznego były: 

 w roku szkolnym 2009/10 hala sportowa (1080 m2) i sala gimnastyczna 
(175  m2) w wymiarze 4,0 godz./tydzień, 

 w roku szkolnym 2010/11 hala sportowa i sala gimnastyczna w wymiarze 
3,5  godz./tydzień w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. i 2,5 godz./tydzień 
w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.,  

 w roku szkolnym 2011/12 hala sportowa w wymiarze 2,0 godz./tydzień,  

 w roku szkolnym 2012/13 hala sportowa w wymiarze 2,0 godz./tydzień 
w okresie wrzesień – grudzień 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 125-154, 160) 

W roku szkolnym 2009/10 i 2010/11 uczniowie ZSO korzystali także z siłowni 
i kortów tenisowych „Apollo 13” zlokalizowanych w Otwocku, na podstawie dwóch 
kolejnych umów podpisanych przez Dyrektora ZSO z właścicielem firmy „Apollo 13”:  
umową nr 1/2009 z dnia 1 września 2009 r. i umową nr 3/12010/2011 z dnia 
1 września 2010 r.                                                 (dowód: akta kontroli, str. 155-159) 

W protokołach kontroli okresowych ZSO dotyczących zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły, przeprowadzanych zgodnie 
z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach nie 
odnoszono się do stanu technicznego wynajmowanych obiektów sportowych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 155) 

Nauczyciele wychowania fizycznego na początku danego roku szkolnego 
zapoznawali uczniów z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania 
fizycznego zgodnie z § 31 ust. 6-7 ww. rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w szkołach.                                              (dowód: akta kontroli, str. 206-211) 

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

W umowach użytkowania ww. obiektów sportowych (i w protokołach kontroli 
okresowych szkoły) nie określono, czy wynajmowane obiekty spełniają warunki 
bezpieczeństwa, w tym: jaki jest ich stan techniczny, czy umieszczono tam tablice 
informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 
sportowego odpowiednio do § 31 ust. 6 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 
i  higieny w  szkołach oraz czy posiadają one atesty lub certyfikaty bezpieczeństwa 
stosownie do § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia. Było to niezgodne z art. 39 ust. 1 pkt 
5a ustawy o systemie oświaty, stosownie do którego do zadań dyrektora szkoły 
należy m.in. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.  

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej. 

W ZSO nie funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, iż w przypadku niedyspozycji zdrowotnej któregokolwiek 
ucznia szkoła korzysta z pomocy prywatnego gabinetu lekarskiego mieszczącego 
się w tym samym budynku. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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ZSO miał podpisane na każdy rok szkolny umowy z Przychodnią FAL-MED NZOZ 
w zakresie profilaktycznej opieki medycznej nad swoimi pracownikami oraz 
udzielania pomocy w nagłych wypadkach pracownikom i uczniom. 

(dowód: akta kontroli str. 163-164, 224) 

ZSO nie zapewniał uczniom opieki pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Było to 
niezgodne z § 8 ust. 1 i § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą20, stanowiącymi m.in. że pielęgniarka lub higienistka szkolna 
sprawują profilaktyczną opiekę nad uczniami w znajdującym się na terenie szkoły 
gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, a  w  przypadku braku na 
terenie szkoły gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
profilaktyczną opiekę zdrowotną pielęgniarka sprawuje w miejscu określonym w 
umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższą umowę lub 
porozumienie powinien zawrzeć dyrektor szkoły z zakładem opieki zdrowotnej 
(publicznym lub niepublicznym, pielęgniarką prowadząca indywidualną praktykę), 
ponieważ na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o systemie oświaty kieruje on 
szkołą, reprezentuje ją na zewnątrz oraz sprawuje opiekę nad uczniami. 

Brak pielęgniarki szkolnej spowodował, że nie diagnozowano potrzeb zdrowotnych 
uczniów, co wpłynęło m.in. na niezrealizowanie dyspozycji określonej w Zalecanych 
warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej, gdzie podkreślono 
potrzebę przeprowadzenia  diagnozy potrzeb uczniów we współpracy z pielęgniarką 
szkolną przed przystąpieniem do działań związanych z edukacją zdrowotną. 

4.3. Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego.  

W badanym okresie nie odnotowano w Rejestrze wypadków uczniów ZSO ani 
w SIO wypadków podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 40-54, 226-227) 

W badaniu kwestionariuszowym czternastu spośród szesnastu uczniów (87,5%) 
podało, że zapoznano ich z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń na 
lekcjach wychowania fizycznego, i że stosowali je na zajęciach z przedmiotu. 
Natomiast dwóch uczniów (12,5%) było odmiennego zdania. Większość, bo 
piętnastu uczniów stwierdziło, że stopień trudności i intensywności ćwiczeń jest 
dostosowywany do ich aktualnej sprawności fizycznej i możliwości fizycznych. 
Wszyscy ankietowani uznali, że nauczyciele wychowania fizycznego troszczą się 
o ich bezpieczeństwo podczas zajęć.                    

 (dowód: akta kontroli, str. 254-258) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność w badanym obszarze. 

                                                      
20 Dz. U. Nr 139, poz. 1133 
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5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego 
oraz nadzór pedagogiczny w zakresie wychowania 
fizycznego. 

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

W badanym okresie w  celu realizacji lekcji wychowania fizycznego Dyrektor ZSO 
zatrudniała na podstawie umów o dzieło (3 osoby) i umów zleceń (3 osoby) na 
każdy rok szkolny po dwóch nauczycieli. Ponadto w roku szkolnym 2011/12 był 
zatrudniony nauczyciel wychowania fizycznego na podstawie umowy o pracę. 

W roku szkolnym 2009/10 zajęcia wychowania fizycznego prowadzili: w grupie 
dziewcząt instruktor fitness, a w grupie chłopców instruktor kulturystyki i trójboju 
siłowego. W roku szkolnym 2010/11 zajęcia prowadzili: w grupie dziewcząt 
absolwentka AWF z tytułem magistra, a w grupie chłopców ww. instruktor 
kulturystyki. W roku szkolnym 2011/12 zajęcia prowadzili: w grupie dziewcząt 
licencjat Collegium Civitas w stopniu nauczyciela kontraktowego, a w grupie 
chłopców absolwent AWF z tytułem magistra. Od września 2012 r. zajęcia w grupie 
dziewcząt prowadzi absolwentka AWF z tytułem magistra i stopniem nauczyciela 
dyplomowanego, a w grupie chłopców absolwent  AWF z tytułem magistra w stopniu 
stażysty.                                                 (dowód: akta kontroli, str. 156-159, 166-168) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 prowadzenie w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11 lekcji wychowania fizycznego 
uczniów Gimnazjum i LO przez osoby (A.Sz, L.B.) nie spełniające wymagań 
określonych w § 2 i 3 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 nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli21, tj. ukończonych studiów magisterskich; 

 nieuzyskanie wobec ww. osób przed ich zatrudnieniem zgody Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty stosownie do wymogu art. 7 ust. 1a ustawy o systemie 
oświaty. 

Dyrektor ZSO wyjaśniła, że wyżej wymienione osoby zostały zatrudnione zgodnie z 
§ 8 pkt 2 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. i nie wymagały zgody 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.                         

(dowód: akta kontroli, str. 169-170) 

NIK nie podziela powyższego stanowiska, gdyż wskazany przepis odnosi się do 
kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego realizowanych 
w  formach pozalekcyjnych (…), a wskazana nieprawidłowość dotyczyła 
prowadzenia obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego z uczniami Gimnazjum 
i LO.  

W badanym okresie etatowi nauczyciele wychowania fizycznego nie uczestniczyli 
w formach doskonalenia zawodowego.                         

(dowód: akta kontroli, str. 253) 

                                                      
21 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
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5.2. Nadzór pedagogiczny nad dziedziną wychowania fizycznego. 

W statutach ZSO (i w innych dokumentach ZSO) nie określono zasad sprawowania 
nadzoru pedagogicznego.                                          

 (dowód: akta kontroli str. 24-37) 

W roku szkolnym 2011/12 Dyrektor ZSO zaplanowała i przeprowadziła dwie 
obserwacje zajęć wychowania fizycznego: z grupą dziewcząt przeprowadzono 14 
lutego 2012 r., a z grupą chłopców 9 marca 2012 r. Ocena zajęć dotyczyła 
zgodności ich realizacji z  konspektami opracowanymi przez nauczycieli 
prowadzących lekcje.                                             

(dowód: akta kontroli, str. 228-232) 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości wynikały m.in. z nieskutecznego 
nadzoru pedagogicznego nad dziedziną wychowania fizycznego, który sprawuje 
dyrektor na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty w zakresie 
określonym w art. 33 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy, tj. realizacji podstaw programowych 
i przestrzegania zasad oceniania. 

Tematyka obserwacji zajęć z wychowania fizycznego nie dotyczyła wdrażania 
podstawy programowej przedmiotu z 2008 r. w Gimnazjum i oceniania osiągnięć 
uczniów. W ramach nadzoru pedagogicznego nie ustalono, stosownie do art. 33 ust. 
1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, efektów wdrażania podstawy programowej 
wychowania fizycznego z 2008 r. na zakończenie cyklu kształcenia w Gimnazjum, 
wykorzystując w tym celu wymagania szczegółowe określone w tej podstawie, 
obrazujące rozwój uczniów.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność ZSO w zbadanym obszarze, 
ze względu na dopuszczenie do prowadzenia zajęć przez osoby nie posiadające 
odpowiednich kwalifikacji oraz nieskuteczny nadzór pedagogiczny nad dziedziną 
wychowania fizycznego. 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli w kontekście stwierdzonych nieprawidłowości zwraca 
uwagę na potrzebę zreorganizowania lekcji wychowania fizycznego dla uczniów  
ZSO, zapewnienie stałej, etatowej obsady nauczycieli wychowania fizycznego oraz 
wdrożenie systematycznego nadzoru pedagogicznego w dziedzinie  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 procedury dopuszczania programów nauczania do użytku 
szkolnego. 

2. Zapewnienie pełnego wdrożenia podstawy programowej wychowania 
fizycznego zgodnie z rozporządzeniem z 2012 r.  

3. Przestrzeganie zasad organizacji zajęć wychowania fizycznego. 

4. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania osiągnięć uczniów. 

5. Rzetelne dokumentowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego.  

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

  
  
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Za zespół kontrolny Zastępca Dyrektora 
Marek Adamiak Witold Markiewicz 

Gł. specjalista k. p. 
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