
ARKUSZ KONTROLI 

 w zakresie oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz 

funkcjonowania oddziałów sportowych. 

 
 

Informacje o kontroli:  
 

1. Kontrola dotyczy oceny prawidłowości tworzenia, organizowania oraz 
funkcjonowania oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych. 

2. Kontrolę należy przeprowadzić w terminie od listopada 2018 r. do lutego 
2019 r. w publicznych szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi. 

3. Kontrolą należy objąć 30 % wskazanych powyżej szkół, w okresie: listopad 
2018 r. – luty 2019 r. 

4. Kontrolą należy objąć rok szkolny 2018/2019. 

 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 – tj.) – ustawa oznaczona w arkuszu kontroli symbolem U-
PO. 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 
z późn.  zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego 
(Dz. U. poz. 671) – rozporządzenie oznaczone w arkuszu kontroli symbolem  
R1. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r.  
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów 
sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1129) – rozporządzenie oznaczone w arkuszu kontroli symbolem 
R2. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 
poz. 649, ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. poz. 1534) – rozporządzenie oznaczone w arkuszu kontroli 
symbolem R3. 
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Informacja o typie szkoły: 

 publiczna szkoła podstawowa z oddziałami sportowymi                       
 
 

1. Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie statutu szkoły. 
 

Czy statut szkoły podstawowej uwzględnia organizację oddziałów sportowych? 
 

 Tak                             Nie 
 
Proszę podać liczbę oddziałów sportowych w szkole……………….. 
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

Uwaga: Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Nie”, należy wydać zalecenie. 

Zalecenie: 
Zaleca się uzupełnienie statutu szkoły, zgodnie z § 98 ust. 1 pkt 6 ustawy U-PO. 

2. 
 
 
 
 
 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie dziennika lekcyjnego. 
 

Czy liczba uczniów realizujących szkolenie sportowe w oddziale sportowym 
w szkole podstawowej wynosiła co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku 
szkolenia? 
 

 Tak                                Nie 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

Uwaga: 
Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Nie”, należy wydać zalecenie. 

Zalecenie: 
Zaleca się dostosowanie organizacji oddziału sportowego w szkole 
podstawowej do obowiązujących przepisów § 2 ust. 2 rozporządzenia - R1 (§ 1 
ust. 2 rozporządzenia - R2).    

 
3. 

 
 
 
 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie arkusza organizacji szkoły i dziennika 
lekcyjnego. 

Czy szkolenie w oddziale sportowym jest realizowane w co najmniej trzech 
kolejnych klasach szkoły podstawowej?  
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W przypadku rozpoczęcia szkolenia sportowego w I klasie szkoły podstawowej, 
proszę zaznaczyć: Nie dotyczy 
 

 Tak                                Nie                                Nie dotyczy 
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

Uwaga: 
Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Nie”, należy wydać zalecenie. 

Zalecenie: 
Zaleca się dostosowanie organizacji oddziału sportowego w szkole 
podstawowej do obowiązujących przepisów § 2 ust. 2 rozporządzenia - R1 (§ 1 
ust. 2 rozporządzenia - R2). 
 

 
 

4.  

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie dokumentacji rekrutacji na rok szkolny 
2018/2019. 

Czy rekrutację kandydatów do oddziału sportowego w szkole podstawowej 

przeprowadzono zgodnie z przepisami art. 137 ustawy U - PO? 

 Tak                                Nie 
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

Uwaga: 
Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Nie”, należy wydać zalecenie. 

Zalecenie: 
Zaleca się organizowanie rekrutacji do oddziału sportowego, zgodnie 
z przepisami § 137 ustawy U-PO. 

 
5. 

 
 
 
 
 
 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania 
i rozmowy z dyrektorem. 

Czy w oddziale sportowym w szkole podstawowej jest realizowane szkolenie 

sportowe na podstawie programów szkolenia, opracowanych przez polskie 

związki sportowe, zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej? 

 Tak                                Nie 
 
Jaki rodzaj sportu (sportów) jest realizowany? …………………………………….. 
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
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Uwaga: 
Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Nie”, należy wydać zalecenie. 

Zalecenie:   
Zaleca się prowadzenie szkolenia sportowego w oddziale sportowym w szkole 
podstawowej, zgodnie z przepisami § 6 ust. 1  i § 16 rozporządzenia - R1.  

 
6. 

 
 
 
 
 
 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie statutu szkoły. 

Czy szkoła podstawowa posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne 

do prowadzenia szkolenia sportowego lub wykorzystuje obiekty lub urządzenia 

innych podmiotów? 

 Tak                                Nie 
 
Jeśli „Tak”, wskaż jakie: 
 
□ sala gimnastyczna 
 
□ hala sportowa 
 
□ boisko 
 
□ urządzenie/a sportowo-rekreacyjne 
 

Uwaga: 
Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Nie”, należy wydać zalecenie. 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

Zalecenie:   
Zaleca się wykorzystanie niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego 
obiektów lub urządzeń sportowych innych podmiotów, zgodnie z przepisami § 5 
rozporządzenia – R1 (§ 3 rozporządzenia - R2). 

 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie statutu szkoły. 

Czy oddział sportowy w szkole podstawowej realizuje program szkolenia 

sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami 

sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie 

kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku 

związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej, zgodnie z przepisami § 7 ust. 

2 - 4 rozporządzenia - R1 (§ 5 rozporządzenia R-2) ? 

 Tak                                Nie 
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Spostrzeżenia kontrolującego:  

 
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

Uwaga: 
Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Tak”, należy wskazać, z kim jest 
prowadzona współpraca (można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź):  
 

    polski związek sportowy 
 

     klub sportowy 
 

 stowarzyszenie/stowarzyszenia prowadzące działalność statutową 
         w zakresie kultury fizycznej 
 

     uczelnia/uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku związanym  
          z dziedziną nauk o kulturze fizycznej 
 
 

 
8. 

 
 
 
 
 
 

Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły 

Czy w ramach programu szkolenia sportowego szkoła podstawowa organizuje 
obozy szkoleniowe, zgodnie z przepisami § 6 ust. 6 rozporządzenia - R1  (§ 4 
ust. 3 rozporządzenia - R2). 
 

 Tak                                Nie 
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

9.  Źródło pozyskania informacji: 
 
Informację należy uzyskać na podstawie wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania oraz arkusza ocen. 

Czy ocena z wychowania fizycznego w oddziale sportowym w szkole 
podstawowej uwzględnia udział ucznia w szkoleniu sportowym? 
 

 Tak                                Nie 
 

Wyjaśnienia dyrektora szkoły: 
 

Uwaga: 
Jeśli została zaznaczona odpowiedź „Nie”, należy wydać zalecenie. 

Zalecenie: 
Zaleca się ustalenie jednej oceny z wychowania fizycznego w oddziale 
sportowym w szkole podstawowej, uwzględniającej udział ucznia w szkoleniu 
sportowym, zgodnie z przepisami § 9 ust. 3 rozporządzenia - R1 (§ 7 ust. 3 
rozporządzenia - R2) oraz zgodnie z przepisami § 8 rozporządzenia - R3. 
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Uwaga. 
Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoły 
zaobserwowane podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczące  
o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szkoły), niebędącej przedmiotem kontroli. 

 
 
 
.……………….……………………     ……………………………………                                                                                          
   Data i podpis dyrektora szkoły     Data i podpis kontrolującego 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


