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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 Kęcik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 84558 z dnia 26 listopada 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Nr 1  ul. Graniczna 1, 08-110 Siedlce 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Hanna Wójcik, Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie w latach szkolnych 
2009/2010 – 2011/2012. 

Ogólną ocenę uzasadnia zakres i charakter stwierdzonych nieprawidłowości: 

- Zespół Szkół nie zapewnił uczniom w zakresie realizacji kształcenia z przedmiotu 
wychowanie fizyczne bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w 
zajęciach wychowania fizycznego; 

-nie powoływano zespołów powypadkowych, nie sporządzano protokołów 
powypadkowych i nie powiadamiano o wypadkach organu prowadzącego oraz 
inspektora pracy/bhp. 

Pozytywnie oceniono przestrzeganie zasad kształcenia według nowej podstawy 
programowej z 2008 r., funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 
skuteczność działań zmierzających do zapewnienia aktywnego udziału uczniów w 
zajęciach wychowania fizycznego, skuteczność nadzoru pedagogicznego i 
aktywność nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przestrzeganie zasad kształcenia z zakresu wychowania 
fizycznego oraz uprawiania sportu 

1.1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego 

W ramach Zespołu Szkół nr 1 (dalej ZS) w Siedlcach funkcjonowały: Szkoła 
Podstawowa nr 9 (dalej SP) oraz Publiczne Gimnazjum nr 5 (dalej Gimnazjum). 

(dowód: akta kontroli str. 10) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/12 zajęcia odbywały się w ZS w 34 oddziałach 
dla odpowiednio 842, 804, 796 uczniów. Zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne 
prowadzone były w 118 grupach ćwiczeniowych (SP- 49, Gimnazjum – 69), z tego w 
roku szkolnym: 2009/2010 – 42 grupach (SP – 16, Gimnazjum – 26), 2010/2011 – 
38 grupach (SP – 16, Gimnazjum – 22), 2011/2012 – 38 grupach (SP – 17, 
Gimnazjum – 21). Liczba uczniów w grupie nie przekraczała 26, co było zgodne z  § 
6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych2 (rozporządzenie w 
sprawie ramowych planów nauczania).  

Tygodniowa liczba godzin realizowanych w systemie klasowo – lekcyjnym zajęć z 
wychowania fizycznego na II i III etapie wynosiła cztery i była zgodna z liczbą godzin w-f 
obowiązującą na powyższych etapach edukacji. Grupy ćwiczeniowe tworzone były w 
ramach danego etapu edukacji z uwzględnieniem płci uczniów.  

(dowód: akta kontroli str.94-97) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1.2. Organizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 
do wyboru przez uczniów 

W ZS nie realizowano obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach 
tygodniowego wymiaru godzin w formie do wyboru przez uczniów. 

(dowód: akta kontroli str.98-99,429-433) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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 fizycznego3 (uprzednio § 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego4), zorganizowania zajęć do wyboru przez uczniów: sportowych, 
sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki. 

1.3. Oferta nadobowiązkowych pozalekcyjnych zajęć sportowo- 
rekreacyjnych 

Według zawartych w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej Zespołu Szkół, 
liczba uczniów uczestniczących w nadobowiązkowych zajęciach sportowo – 
rekreacyjnych wynosiła w latach 2009/2010 - 2011/2012 w SP odpowiednio 17, 16, 22 
uczniów, tj. 3,71%, 3,69% i 4,83% ogółu uczniów SP oraz w Gimnazjum odpowiednio 0, 
33, 31 uczniów (0%, 8,89%, 9,09%).  
W roku szkolnym 2009/2010 226 (49,34%) uczniów SP i 90 (23,44%) uczniów 
Gimnazjum uczestniczyło w zajęciach z pływania. W latach 2010/2011 i 2011/2012 w 
zajęciach z pływania uczestniczyło odpowiednio 287 (63,9%) i 103 (22,6%) uczniów 
SP.  
W zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w-f w ramach obowiązku wynikającego z 
art.  42 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela5 
uczestniczyło w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 w Zespole Szkół odpowiednio 

                                                      
2 Dz. U. Nr 15, poz.142 ze zm.; rozporządzenie uchylone z dniem 1 września 2012 r. 

3 Dz. U. Nr 175, poz. 1042 

4 Dz. U. Nr 136, poz. 1116, uchylone z dniem 1 września 2011 r. 

5 Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. 
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122, 106 i 110 uczniów, a tygodniowy wymiar godzin dla dwóch (II i III) poziomów 
edukacji wynosił odpowiednio 8, 16 i 14 godzin. Prowadzone były zajęcia sportowe: 
mini piłka nożna chłopców, unihokej dziewcząt, piłka siatkowa i koszykowa chłopców, 
piłka siatkowa dziewcząt, piłka ręczna i siatkowa dziewcząt, piłka siatkowa chłopców 
oraz zajęcia zdrowotno – rekreacyjne: taneczne, rekreacyjno-sportowe, muzyczno-
ruchowe. 

Realizację powyższych zajęć dokumentowano w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, 
co było zgodne 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 dokumentacji6. 
                                                                                    (dowód: akta kontroli str.100-102) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Zespołu Szkół dysponowała informacjami o   
rozpoznanych wśród uczniów dysfunkcjach, w wyniku przeprowadzonych w okresie 
2009/2010 – 2011/2012 badań przesiewowych (odpowiednio w poszczególnych latach: 
246, 226 i 171) oraz orzeczeń lekarza specjalisty (wydanych w poszczególnych latach: 
74, 45, 59). 

Dysfunkcje ruchowe (skolioza, płaskostopie, koślawość pięt, koślawość kolan, 
szpotawość podudzi, asymetria miednicy, asymetria łopatek, asymetria kręgów talii, 
kifoza i inne) zostały stwierdzone w roku szkolnym 2009/2010 u 320 (38%) uczniów 
szkoły (95 - na I etapie edukacji, 87 - II i 138 - III) w tym z nadwagą i otyłością 19 , a w 
latach 2010/2011 i 2011/2012 odpowiednio 271 (33,71%; 77 uczniów - na I etapie , 79 - 
II, 115 - III,) i 230 (28,89%; 93 uczniów - na I etapie, 57- II i 80- III) w tym z nadwagą i 
otyłością odpowiednio 23 i 20.  

W ZS dla uczniów z orzeczeniami zorganizowane były zajęcia pozalekcyjne z 
gimnastyki korekcyjnej odpowiednio dla 74, 45 i 59 uczniów I etapu edukacji.  

Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadali uprawnienia do prowadzania zajęć 
korekcyjnych, a szkoła posiadała opracowany program gimnastyki korekcyjnej i 
zapewniła salę gimnastyczną z odpowiednim wyposażeniem do zajęć korekcyjnych. 
 
                                                (dowód: akta kontroli str.104-113, 429-431,454, 532-533) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

W kolejnych kontrolowanych latach w Szkole na II i III etapie nie organizowano 
uczniom z wykrytymi wadami postawy, nadwagą i otyłością odpowiednich zajęć 
korekcyjnych, pomimo że  dysfunkcje rozpoznano na ww. etapach. Nie 
wykorzystano w tym zakresie np. możliwości wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a 
i b Karty Nauczyciela oraz § 1 ust.1 pkt 2 rozporządzenia z 19 sierpnia 2011r. 
(uprzednio § 1 pkt 2 rozporządzenia z 19 sierpnia 2009 r.).  

 

 

                                                      
6 Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zm. 
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1.5. Dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego 

Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego nauczyciele składali wnioski o 
dopuszczenie programu do stosowania, a Dyrektor ZS podejmowała decyzję w 
sprawie ich  dopuszczenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 
Działanie Dyrektora i nauczycieli ZS było zgodne z wymaganiami określonymi w § 2 
ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w 
sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i 
programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.7 

Zgodnie ze szkolnym zestawem programów nauczania w latach objętych kontrolą w 
Gimnazjum realizowany był zmodyfikowany program wychowania fizycznego 
opracowany przez U. Kierczak i J. Jonata pt. Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie 
–Sport – Rekreacja”. Program nauczania – poradnik metodyczny. (Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”. Wydanie I, Kraków 2009). Program posiadał nadawane na 
każdy rok szkolne numery dopuszczenia programu do użytku w gimnazjum . 
(39/2009, 34/2010, 36/2011, 32/2012).Ten sam program realizowany jest w roku 
szkolnym 2012/2013 (nr dopuszczenia 32/2012). 

 W SP w klasach I-III w roku szkolnym: 

- 2009/2010 i 2010/2011 realizowany był program opracowany przez E. Stolarczyk 
pt. Program Nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej „Gra w kolory” (Wydawnictwo 
Juka, Warszawa 2009). Program posiadał szkolne numery dopuszczenia (3/2009, 
3/2010); 

- 2011/2012 realizowany był program opracowany przez autorów B. Szurowska, A. 
Jegier pt. Program edukacji wczesnoszkolnej „Skarby” (Wydawnictwo Juka, 
Warszawa 2011, szkolny numer dopuszczenia 3/2011; 

- 2012/2013 realizowany był program opracowany przez autorów T. Janicka-Panek, 
H. Małkowska-Zegadło, B. Bień pt. „Szkoła na miarę” Elementarz XXI wieku 
(Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012), szkolny numer dopuszczenia 3/2012; 

W klasach IV-VI SP realizowany był program opracowany przez A. Romanowską pt. 
Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej 
(Wydawnictwo Korepetytor, M. Gałczyński, Płock 1999). Program posiadał numer 
dopuszczenia na każdy rok szkolny ( 20/2009, 15/2010, 15/2011, 14/2012).W roku 
szkolnym 2012/2013 realizowany jest program „Wychowanie fizyczne bliższe 
wartościom” – dla klas IV- VI szkoły podstawowej opracowany przez A. 
Romanowską (Wydawnictwo Korepetytor, M Gałczyński, Płock 2012).  

Diagnoza indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów przeprowadzana przez 
nauczycieli wychowania fizycznego we współpracy z pielęgniarką szkolną na 
początku roku szkolnego, była podstawą do dostosowania wymagań programowych 
do możliwości  uczniów. 

Dopuszczone programy na I etapie edukacji spełniały wymagania podstawy 
programowej z 2008 r. Natomiast dopuszczony i realizowany w Gimnazjum program 
„Zdrowie. Sport. Rekreacja” autorstwa U. Kierczak i J. Janoty nie zawierał w części 
programu wynikającej z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole 
programów nauczania8 treści kształcenia odnoszących się do wymagania 2.3. i 2.6. i 
częściowo wymagani a 1.4. Powyższe wymagania szczegółowe zostały literalnie 

                                                      
7 Dz. U. Nr 89, poz. 730 uchylone z dniem 18 lipca 2012 r. 

8 Dz. U. z 2012 r., poz. 752 
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odnotowane w odrębnej części ww. programu nauczania, określonej w § 4 ust. 1 pkt 
2 lit. d ww. rozporządzenia (jako „opis założonych osiągnięć uczniów”), co nie 
wypełnia dyspozycji wynikającej ze wskazania § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. 
rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str.115-171) 

ZS posiadał infrastrukturę sportową umożliwiającą realizację dopuszczonych 
programów nauczania, tj. dwie duże sale gimnastyczne, dwie sale gimnastyczne 
zastępcze, trzy sale wykorzystywane do zajęć tanecznych, gimnastyki korekcyjnej i 
aerobiku, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, siatkówki, szkolny plac 
zabaw „Radosna szkoła”, skocznię w dal oraz rzutnię do kuli.  

 (dowód: akta kontroli str.429-433) 

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

Nauczyciele wychowania fizycznego w badaniu ankietowym wskazali na 
konieczność lepszego wyposażenia w sprzęt sportowy (za małe środki finansowe 
przeznaczane są na ten cel) oraz na zbyt dużą liczbę uczniów w grupie. 

1.6. Realizacja programów nauczania wychowania fizycznego  

W kontrolowanym okresie zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone były na 
terenie szkoły z wykorzystaniem własnej bazy sportowo rekreacyjnej. Wymagania 
ujęte w podstawie programowej z 2008 r. zostały zrealizowane na I i III etapie 
edukacji. 

Liczba zrealizowanych godzin w badanych oddziałach a i b Gimnazjum wynosiła: w 
grupie dziewcząt 404 godzin a grupie  chłopców 386 godzin i była większa od normy 
określonej w załączniku nr 6a do rozporządzenia w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych. W klasach I-III liczba zrealizowanych godzin 
wynosiła 290. 

(dowód: akta kontroli str.172-175) 

W dokumentacji przebiegu nauczania (dziennikach lekcyjnych) nie odnotowano 
realizacji wymagań edukacji zdrowotnej, stąd też nie można określić liczby godzin na te 
zajęcia. Zajęcia, jak wynika z wdrożonego programu nauczania,  prowadzone były w 
trakcie trzy letniego cyklu kształcenia. 

Analiza spełnienia Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej z 
zakresu edukacji zdrowotnej na III etapie edukacji wykazała że: 

- treści z wyszczególnionego zakresu były realizowane także w ramach przedmiotów: 
biologia, język angielski, niemiecki, wychowanie do życia w rodzinie, język polski, 
geografia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, 
fizyka i informatyka; 

- w każdym roku szkolnym realizowane były zewnętrzne programy edukacyjne i 
profilaktyczne; 

- w roku szkolnym 2011/2012 uczniowie III klasy gimnazjum zrealizowali następujące 
projekty z zakresu edukacji zdrowotnej: „Polska jest krajem atrakcyjnym turystycznie”, 
Przewodnik turystyczny po wybranych regionach Polski”, „Fizyka w kuchni – zjawiska 
fizyczne”, „Fizyka w kuchni – przemiany energii”, „Energia w moim domu”, 
„Bezpieczeństwo w szkole”; 

- nauczyciele nie przeprowadzili we współpracy z pielęgniarką szkolną diagnozy potrzeb 
w zakresie edukacji zdrowotnej, a także nie przeprowadzili ewaluacji z tego zakresu; 
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- nie udokumentowano koordynacji i współdziałania nauczycieli ww. zakresie z 
pielęgniarką szkolną (nie prowadziła ona zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w 
ramach prowadzonych przedmiotów); 

- nie odnotowano w dokumentacji szkoły udziału rodziców w planowaniu, realizowaniu i 
ocenie efektów realizacji edukacji zdrowotnej. 

                                                                                      (dowód: akta kontroli str.176-222) 

W edukacji wczesnoszkolnej kl. I-III treści składające się na edukację zdrowotną 
zostały zrealizowane w kilku obszarach: w wychowaniu fizycznym, edukacji 
społecznej, edukacji przyrodniczej,  zajęć technicznych i zajęć komputerowych.  

                                                                             (dowód: akta kontroli str.223-224) 

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

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

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

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

W § 44 Statutu Zespołu Szkół określone zostały podstawowe prawa ucznia, w tym 
prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, wymaganiami, 
kryteriami ocen z przedmiotów i zachowania, oraz prawo do jawnej i umotywowanej 
oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

(dowód: akta kontroli str.6-52) 

Szkoła podstawowa i gimnazjum  wchodzące w skład ZS posiadały 
wewnątrzszkolne systemy oceniania (WSO) przyjęte 27 listopada 2008 r. uchwałami 
Rady Pedagogicznej oraz przedmiotowe systemy oceniania (PSO) dla 
poszczególnych etapów edukacji zatwierdzone przez dyrektora 1 września 2009 r. 
Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 WSO przy uzasadnieniu oceny zadaniem nauczyciela 
uczącego jest dostarczenie uczniowi informacji o jakości jego pracy nad 
zdobywaniem wiedzy i umiejętności, poziomie uzyskanych przez niego osiągnięć w 
stosunku do wymagań zawartych w PSO.  

(dowód: akta kontroli str.225-331) 

W ZS przeprowadzane były w cyklu kształcenia, na początku i na końcu roku 
szkolnego testy sprawności ruchowej.  

(dowód: akta kontroli str.258-259) 

Zgodnie z § 5 ust. 3 WSO nauczyciel był zobowiązany indywidualizować pracę z 
uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

(dowód: akta kontroli str.225-243, 257-259) 

 W SP na 78 uczniów uczestniczących w badaniu ankietowym 64 wskazało, że w 
ocenianiu z wychowania fizycznego uwzględniany jest głównie wysiłek włożony w 
wykonanie ćwiczeń, a w Gimnazjum na 108 badanych 85 wskazało wysiłek. Na 
kolejnych miejscach wskazana została sprawność fizyczna i systematyczny udział w 
zajęciach. 

(dowód: akta kontroli str.694-697) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Obowiązujące w latach szkolnych 2009/10-2010/11 w SP i Gimnazjum WSO zostały 
opracowane na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Edukacji 
Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.9 Od 1 września 2007 r. 
obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007  r. 
o takim samym tytule.10. 
WSO zaktualizowano w obu szkołach dopiero w dniu 22 listopada 2011 r. (m.in. 
uregulowano kwestię zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego na 
podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 
r.), przy czym nie usunięto wadliwej podstawy prawnej, nie określono w sposób 
szczegółowy: uzasadniania oceny przez nauczyciela, wysiłku wkładanego przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, a w PSO ustalania oceny klasyfikacyjnej 
śródrocznej i rocznej, sprawdzenia podstawy programowej z 2008 r., rozpoznawania 
poziomu i postępów z wychowania fizycznego oraz szczegółowych wymagań 
edukacyjnych. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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

3.1. Frekwencja uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 

Frekwencja uczniów11 na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zajęciach 
wychowania fizycznego w latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 była taka sama i 
wynosiła odpowiednio: na II etapie edukacji 92%, 92,35%, 92,76%; na III etapie 
edukacji 88,67%, 89,00%, 89,91%.  

(dowód: akta kontroli str.340) 
 

Przeprowadzone w trakcie kontroli badanie udziału uczniów w lekcjach wychowania 
fizycznego w wybranym tygodniu zajęć (od 10 do 14 grudnia 2012 r.) wykazało: 
frekwencję: w Gimnazjum 85,6%, a w SP 89%. 
W Gimnazjum uczniów obecnych niećwiczących było 7,35%: w tym niećwiczących z 
powodu decyzji dyrektora o zwolnieniu 0,95%, bieżącego zwolnienia lekarskiego 
1,16%, zwolnienia rodziców 0,80%, braku stroju 3,25%, z innych przyczyn 0,18%; 
razem nieobecnych i niećwiczących 6,27%. 
W SP uczniów obecnych niećwiczących było 6,39%: w tym niećwiczących z powodu 
decyzji dyrektora o zwolnieniu 0,59%, bieżącego zwolnienia lekarskiego 0,74%, 
zwolnienia rodziców 1,93%, braku stroju 1,57%, z innych przyczyn 0,15%; razem 
nieobecnych i niećwiczących było 5,46%. 

(dowód: akta kontroli str.342, 384-385) 

 

                                                      
9 Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ze zm. 
10 Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm. 
11 Klasy sportowe SP w latach: 2009/2010 - jedna, 2010/2011 – jedna, 2011/2012 - dwie  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

Dyrektor ZS zwalniała uczniów z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 
wydawanych przez lekarza pisemnych wskazań zawierających między innymi okres 
zwolnienia. Decyzje w sprawie zwolnienia uczniów z zajęć wychowania fizycznego 
podejmowane były zgodnie z § 8 rozporządzenia w Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 30 kwietnia 2007 r., zawierały okres zwolnienia, podstawę prawną, 
uzasadnienie oraz pouczenie o przysługującym odwołaniu. W dokumentacji (w 
dziennikach lekcyjnych) z przebiegu nauczania nauczyciele wychowania fizycznego 
w przypadku zwolnienia obejmującego cały semestr lub cały rok szkolny zamiast 
oceny semestralnej lub rocznej wpisywali „zwolniony”. Uczeń zwolniony z ćwiczeń 
uczestniczył w zajęciach. 

Udział uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego na podstawie decyzji 
dyrektora do liczby uczniów ogółem w ZS wynosił w ww. latach szkolnych 
odpowiednio 2,6%, 2,4% i 3,9%.  

(dowód: akta kontroli str.340, 349) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

3.3. Udział uczniów we współzawodnictwie sportowym 

Liczba uczniów SP uczestniczących w pozaszkolnych zawodach sportowych w 
poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco: w roku szkolnym 
2009/2010 w zawodach sportowych uczestniczyło 95 (20,7%) uczniów z 458 ogólnej 
liczby, w 2010/2011 uczestniczyło 56 (12,9%) uczniów z 433 ogólnej liczby oraz w 
2011/2012 roku 69 (15,1%) uczniów z pośród 455 ogólnej liczby. 

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajmowali premiowane miejsca (I, II, III) w 
poszczególnych dyscyplinach i zdobyli 79 dyplomów. 

(dowód: akta kontroli str.359-364) 

W Gimnazjum każdego roku organizowane były szkolne zawody sportowe w tenisie 
stołowym dziewcząt i chłopców, piłce siatkowej dziewcząt i chłopców oraz piłce nożnej 
chłopców. W roku szkolnym 2011/2012 odbyła się szkolna impreza sportowa „I Bieg po 
Zdrowie”, której celem była popularyzacja aktywności ruchowej i promocja zdrowia. 
Liczba uczniów Gimnazjum uczestniczących w pozaszkolnych zawodach sportowych w 
poszczególnych latach szkolnych kształtowała się następująco: w roku szkolnym 

2009/2010 w zawodach sportowych uczestniczyło 135 (35,2%) uczniów z 384 
ogólnej liczby, w 2010/2011 uczestniczyło 130 (35,0%) uczniów z 371 ogólnej liczby 
oraz w 2011/2012 roku 110 (32,3%) uczniów z pośród 341 ogólnej liczby. 
 

(dowód: akta kontroli str. 365-383) 

 
Szkoła nie współpracowała z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. 

(dowód: akta kontroli str.360) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
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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 

Każdego roku w ZS dokonywane były przez szkolną komisję przeglądy stanu 
warunków bezpieczeństwa i higieny obiektów szkoły. Sporządzone z przeglądu 
protokoły były podpisane przez osoby biorące udział w przeglądzie. Kopie 
protokołów Dyrektor przekazywała organowi prowadzącemu zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 
r rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach12 (dalej rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole). 

(dowód: akta kontroli str.413-428) 

Nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego zapoznawali uczniów 
z zasadami bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego zgodnie z 

wymaganiami określonymi w §  31 ust. 7 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str.476-499) 

Przeprowadzone oględziny obiektów sportowo rekreacyjnych znajdujących się na 
terenie ZS wykazały że: 

1. Na terenie Orlika znajdował się stojak z regulaminem korzystania z kompleksu 
boisk sportowych. W pokoju nauczycieli wychowania fizycznego znajdowały się 
oprócz apteczki instrukcje udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje bhp i 
ppoż. Boiska wyposażone były w instrukcję przestrzegania bhp na boiskach 
sportowych. Wyposażenie szatni i boisk posiadało wymagane atesty. 

2. Plac zabaw przylegał do budynku szkoły i był z dwóch stron ogrodzony wysoką 
siatką. Przy wejściu na plac zabaw znajdował się regulamin korzystania z placu 
zabaw, oraz zasady użytkowania znajdującego się na nim sprzętu. Zestawy 
Jolka 2 i Hektor, równoważnia, huśtawka oraz nawierzchnie posiadały stosowne 
atesty i świadectwa jakości. 

3. Sala gimnastyczna 1 była wyremontowana, i wyposażona w kosze do siatkówki, 
bramki i drabinki do ćwiczeń. 

     Sala gimnastyczna do zajęć taneczno – gimnastycznych wyposażona była w 
lustra, a sala gimnastyczna do judo w materace. 

     Zaplecze socjalne stanowiły pomieszczenia szatni dla dzieci, toalety oraz kabiny 
z natryskami z ciepłą i zimną wodą.   

    Szkoła posiadała certyfikaty dla sprzętu i wyposażenia zakupionego po 2002 roku 
dla ww. obiektów. 

4. Sala gimnastyczna 2 wymagała przeprowadzenia remontu. Na Sali znajdował się 
regulamin korzystania z obiektów sportowych, instrukcja udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej i instrukcja przy ćwiczeniach z zastosowaniem kozła i 
skrzyni. Z salą gimnastyczną 2 sąsiadowały dwie mniejsze sale. Jedna 
wykorzystywana była do gry w tenisa stołowego, wyposażona w stół z siatką 
oraz ławkę. Druga do aerobiku i gimnastyki, na podłodze były rozłożone 
materace. Stan techniczny sal nie budził zastrzeżeń. Zaplecze socjalne stanowiły 
pomieszczenia szatni dla dzieci, toalety oraz kabiny z natryskami z ciepłą i zimną 

                                                      
12 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zm. 
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wodą. W pokoju nauczycieli, przylegającym do szatni dla dzieci znajdowała się 
apteczka i instrukcja postępowania w razie wypadku. 

(dowód: akta kontroli str.429-474) 

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

Jedna z dwóch dużych sal gimnastycznych mimo złego stanu technicznego (min. 
ruchomy parkiet na podłodze, słabe doświetlenie, brudne ściany) wykorzystywana 
była do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, czego efektem było 
niezapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w 
zajęciach wychowania fizycznego. Stanowiło to naruszenie § 2 rozporządzenia w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole, zgodnie z którym dyrektor zapewnia 
bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne 
warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę. 

       (dowód: akta kontroli str.413-415, 431) 

Dyrektor ZS Pani Hanna Wójcik w wyjaśnieniach podała, że w związku ze złym stanem 
technicznym dwóch sal gimnastycznych odnotowanym w trakcie przeglądów obiektów 
szkoły, występowała do Urzędu Miasta Siedlce każdego roku o uwzględnienie w 
zadaniach inwestycyjnych remontu sal. Jedna sala gimnastyczna została 
wyremontowana w 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str.527) 

4.2. Sposób i zakres zapewnienia uczniom pomocy medycznej 

W szkole zapewniona została możliwość korzystania przez uczniów z opieki 
pielęgniarki szkolnej. Dyrektor zawarła w dniu 31 grudnia 2008 r. umowę z 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na 
świadczenie usług w zakresie medycyny szkolnej. Gabinet medycyny szkolnej 
czynny był każdego dnia w godzinach od 8ºº do 15³º. Dyrektor nie określił pisemnie 
zasad współpracy z pielęgniarką szkolną. 

(dowód: akta kontroli str.501-514) 

Nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego posiadali 
zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co było 
zgodne z § 21 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole.   

(dowód: akta kontroli str.515) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

4.3.Wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego od 2006/2007 
do dnia zakończenia kontroli 

W ZS prowadzony był rejestr wypadków uczniów zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole. 
Przyczynami 35 wypadków uczniów na zajęciach wychowania fizycznego, które 
miały miejsce w latach szkolnych 2006/2007 – 2011/2012 (odpowiednio 3, 3, 2, 14, 
7, 7) była nieuwaga, a w jednym przypadku (2009/2010) uderzenie nieumyślne. O 
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wszystkich wypadkach informowani byli niezwłocznie rodzice uczniów. Wszystkie 
wypadki były odnotowane w szkolnej bazie SIO.  

(dowód: akta kontroli str.516-525, 528) 

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

Dla żadnego z 36 zdarzeń odnotowanych w rejestrze wypadków nie powołano w 
szkole zespołu powypadkowego i nie sporządzono protokołu powypadkowego oraz 
nie powiadomiono organu prowadzącego i inspektora pracy/bhp o powstałym 
wypadku. Było to niezgodne z § 41 ust.1 i § 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkole. Niesporządzenie protokołu powypadkowego 
skutkowało  brakiem zapoznania się z nim rodziców (opiekunów prawnych) – 
zgodnie z § 45 ust.1 rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str.526) 

Dyrektor ZS Pani Hanna Wójcik wyjaśniła, że żaden z wypadków nie skutkował 
interwencją specjalistyczną lekarza, dlatego nie uważała za stosowne sporządzenie 
protokołu powypadkowego. 

(dowód: akta kontroli str.529-530) 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność w badanym obszarze. 

 

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

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

Nauczanie zintegrowane prowadziło 12 nauczycieli (10 dyplomowanych, 1 
mianowany i 1 kontraktowy). Wychowanie fizyczne prowadziło 8 nauczycieli (5 
dyplomowanych, 3  mianowany). 

Wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego posiadali 
wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, spełniali wymagania 
określone w § 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 nauczycieli13.  

Ponadto cztery osoby (nauczyciele w-f) posiadały dodatkowe kwalifikacje:  

   1 - trener II klasy piłki koszykowej, instruktor zapasów; 

 2 - instruktor rekreacji ruchowej, instruktor Nordic Walking, instruktor piłki   
koszykowej; 

   3 - instruktor piłki siatkowej, instruktor aerobicu; 

   4 - instruktor tenisa stołowego, instruktor piłki ręcznej. 

Spośród 12 nauczycieli nauczania początkowego cztery osoby posiadały ukończone 
podyplomowe studia kształcenia zintegrowanego, dwie osoby podyplomowe studia 

                                                      
13 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
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fizjoprofilaktyki i korektywy oraz jedna osoba magisterskie studia wychowania 
fizycznego 

 (dowód: akta kontroli str.531-533) 

 
Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że wszyscy nauczyciele 
kształcenia zintegrowanego są przygotowani do realizacji modułu wychowania 
fizycznego podstawy programowej z 2008 r., a nauczyciele wychowania fizycznego 
do oceniania uczniów w zakresie wymagań szczegółowych podstawy programowej. 
 

dowód: akta kontroli str.690-691) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

5.2.Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego w 
latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 

 
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego i wychowania fizycznego w 2009 r. 
uczestniczyli w trzech wewnątrzszkolnych formach doskonalenia: konferencji pt. 
„Nowa podstawa programowa – edukacja wczesnoszkolna”(8 stycznia 2009 r.) i 
dwóch posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej (8 czerwca 2009 r. i 12 
stycznia 2011 r.) w zakresie wdrażania podstawy programowej z 2008 r. ( brak 
danych o liczbie godzin zajęć). 

Dwóch spośród ośmiu nauczycieli w-f uczestniczyło w 11 zewnętrznych formach 
doskonalenia zawodowego z czego 7 dotyczyło bezpośrednio wychowania 
fizycznego: kurs instruktorski piłki siatkowej (4 godziny), kurs tańca towarzyskiego 
(30 godzin), warsztaty – Polonez – polski taniec narodowy (4), szkolenie „Dopalacze 
mogą cię wypalić” (4), szkolenie dla edukatorów szkolnego programu „Trzymaj 
formę” (6), warsztaty „step aerobic”(15) oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o 
sukces”(2 dni).  

(dowód: akta kontroli str.534-537) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

W ramach nadzoru pedagogicznego zaplanowano i zrealizowano łącznie 28 
obserwacji lekcji wychowania fizycznego: dla I etapu edukacji odpowiednio- 5, dla II 
etapu - 9 i dla III etapu 15.  

Na podstawie obserwacji lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonych w dniach 
2 i 8 czerwca 2010 r. zalecono nauczycielowi w pierwszym przypadku 
wykorzystywanie na lekcji w-f do pomocy uczniów niećwiczących, a w drugim 
zwrócenie uwagi na uaktywnienie osób niećwiczących. 

Tematyka zrealizowanych w okresie trzech lat obserwacji zajęć wychowania 
fizycznego nie dotyczyła bezpośrednio wdrożenia podstawy programowej z 2008 r. 
 

(dowód: akta kontroli str.538-587) 
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Celem ewaluacji wewnętrznych, który został określony w planie na dany rok szkolny  
było m.in.: 
- dla SP w 2009/2010 - pozyskanie informacji, w jaki sposób wykorzystane zostały 

zalecenia dotyczące warunków i sposobu realizacji podstawy programowej;  
- dla Gimnazjum w 2009/2010 - pozyskanie informacji, w jaki sposób wykorzystane  

zostały zalecenia dotyczące warunków i sposobu realizacji podstawy 
programowej; w 2010/2011 – pozyskanie informacji, w jaki sposób oferta 
edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej oraz 
uatrakcyjnienie oferty programowej poprzez nowatorskie działania nauczycieli. 

Przeprowadzone ewaluacje wewnętrzne nie dotyczyły bezpośrednio zajęć 
wychowania fizycznego  

(dowód: akta kontroli str.538-567) 

 
Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki ewaluacji przedstawiane były 
na końcoworocznych posiedzeniach Rad Pedagogicznych. W jednym przypadku w 
sprawozdaniu dla Gimnazjum z dnia 28 czerwca 2011 r. zaznaczono, że wszystkie 
programy nauczania (w tym w-f) realizowane w szkole są zgodne z podstawą 
programową oraz są na bieżąco monitorowane. 

(dowód: akta kontroli str.590-672) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

5.4.Nadzór zewnętrzny nad działalnością szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego. 

W okresie objętym kontrolą w Zespole Szkół Nr 1 w Siedlcach przeprowadzono 21 
kontroli zewnętrznych. Kontrole były przeprowadzane m.in przez Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty (4 kontrole), Prezydenta Miasta Siedlce, O/ZUS Siedlce, 
Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Tematyka przeprowadzonych 
kontroli nie obejmowała zakresu objętego niniejszą kontrolą NIK.  
 

(dowód: akta kontroli str.673-689)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli14, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu technicznego sali 
gimnastycznej, celem zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych 
warunków uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Określenie zasad i sposobu postępowania w razie zaistnienia na terenie szkoły 
wypadku ucznia lub pracownika. 

 

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

 

  

Kontroler  
 Jerzy Kęcik 

Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

 
Podpis  

 

Prawo zgłoszenia 
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Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


