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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/092 – Funkcjonowanie świetlic szkolnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler 
 

Łukasz Burczyk, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/87/2016  
z 21 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Bohaterów Września 1939, wchodząca w skład Zespołu 
Szkół Nr 24 w Toruniu, ul. Ogrodowa 3/5, 87 – 100 Toruń1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bożena Wysota, Dyrektor Zespołu Szkół2 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W kontrolowanym okresie4 Dyrektor Szkoły podejmowała działania zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie świetlicy i właściwą opiekę nad korzystającymi z niej 
uczniami. Umożliwiono udział w zajęciach wszystkim zainteresowanym dzieciom, 
opracowywano plany pracy świetlicy, zapewniono właściwą obsadę kadrową. 
Zapewniono również odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie pomieszczeń 
świetlicy. Przykładem dobrej praktyki była możliwość uczestniczenia przez dzieci 
korzystające ze świetlicy z dodatkowych lekcji języka angielskiego. 

W Szkole diagnozowano potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, nie tworząc jednak na tej podstawie świetlicowych grup wychowawczych. 
Grupy te formowano w oparciu o inne kryteria, takie jak wiek dzieci, uczęszczanie 
uczniów do tych samych oddziałów oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji  
w poszczególnych dniach tygodnia. Podczas prowadzonych zajęć, pod opieką 
jednego nauczyciela w analizowanych okresach nie pozostawało więcej niż 25 
uczniów. 

Dyrektor Szkoły sprawowała nadzór nad świetlicą, poprzez bieżący monitoring jej 
pracy oraz obserwację zajęć. Ustalenia z nadzoru były wykorzystywane do poprawy 
funkcjonowania świetlicy.  

Uwagi NIK dotyczyły braku ustalenia w dokumentacji wewnętrznej Szkoły: trybu 
rozpatrywania wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy; osób odpowiedzialnych za 
opracowywanie planów pracy świetlicy, terminów ich sporządzania oraz formy 
zatwierdzania; zasad przyjmowania uczniów do świetlicy i odbierania z niej.  

                                                           
1 Dalej: „Szkoła”. 
2 Od 1 września 2011 r. dalej: „Dyrektor”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w 
zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową.  
4 Badaniem objęto okres od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 15 grudnia 2016 r., oraz okres 
poprzedzający w zakresie działań i danych niezbędnych do dokonania ocen w badanych obszarach. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja zajęć świetlicowych pod względem zapewnienia 
właściwej opieki nad uczniami 

1.1. Według stanu na 30 września, liczba uczniów uczęszczających do Szkoły  
wynosiła 722 w roku 2014/2015; 771 w roku 2015/2016 i 712 w roku 2016/2017. Do 
klas 1-3 uczęszczało odpowiednio 363, 387 i 327 uczniów. Do klas 4-6 odpowiednio 
335, 359 i 362 uczniów. W badanym okresie nie było uczniów dowożonych do 
Szkoły. 

W latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017, według stanu na 30 września były 
utworzone cztery świetlicowe grupy wychowawcze. W poszczególnych latach 
szkolnych, na 30 września, do świetlicy było zapisanych odpowiednio 235, 254 i 209 
uczniów, z czego 226, 250 i 208 z klas 1-3. Do świetlicy było zapisanych również 
dziewięciu, czterech i jeden uczeń z klasy zerowej oraz z klas 4-6. Lekcje dla klas 1-
3 odbywały się pomiędzy 8.00 a 16.05, dla klas 4-6 od 7.10 do 16.55. Świetlica 
pracowała w godzinach od 7.30 do 16.30. W latach objętych kontrolą do Dyrektor 
Szkoły nie wpłynęły skargi dotyczące świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 7-10) 

1.2. Zgodnie ze statutem Szkoły5 i regulaminem świetlicy szkolnej6, świetlica 
stanowiła pozalekcyjną formę opiekuńczo – wychowawczą działalności Szkoły. Była 
prowadzona dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców muszą 
przebywać dłużej na terenie Szkoły. Określone w ww. dokumentach założenia 
organizacyjne dotyczące pracy świetlicy przewidywały m.in., że: 

- godziny pracy świetlicy ustalane są każdego roku w zależności od potrzeb 
pracujących rodziców i obejmują wszystkie dni tygodnia, w których funkcjonuje 
Szkoła, w tym dni, w których nie odbywają się zajęcia lekcyjne; 

- zajęcia w świetlicy prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktycznych 
Szkoły i własnymi, rocznymi i miesięcznymi planami pracy, w grupach 
wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów; 

- nabór do świetlicy jest przeprowadzany pod koniec roku szkolnego spośród 
uczniów klas 1-2 oraz na początku kolejnego roku szkolnego wśród dzieci 
rozpoczynających naukę w klasie pierwszej; dzieci są przyjmowane do świetlicy na 
podstawie pisemnych, umotywowanych wniosków składanych przez rodziców; 

- uczniowie nie mogą samodzielnie decydować o przyjściu bądź wcześniejszym 
opuszczeniu świetlicy; wyjście poza jej teren może nastąpić wyłącznie za wiedzą  
i zgodą wychowawcy; 

- w świetlicy mogą również przebywać uczniowie do niej niezapisani, oczekujący na 
planowane zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne. 

(dowód; akta kontroli str. 19-33) 

W okresie objętym kontrolą do świetlicy przyjęto wszystkie zgłoszone dzieci. Analiza 
dziesięciu losowo wybranych kart zgłoszeń z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
wykazała, że we wszystkich przypadkach zawierały one personalia dziecka, datę 
urodzenia, oznaczenie klasy, adres zamieszkania, dane rodziców lub opiekunów 
prawnych (adresy, telefony kontaktowe). Zawierały one również potwierdzenia  
z miejsca pracy o zatrudnianiu rodzica lub opiekuna, wykaz osób upoważnionych do 

                                                           
5 Przyjętym uchwałą Nr 8/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły z dnia 9 lutego 2016 r., dalej: „Statut”. 
6 Zatwierdzonym przez Dyrektor Szkoły w dniu 1 września 2011 r., dalej: „regulamin świetlicy”. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

6 

odbierania dziecka ze świetlicy, numery telefonów do osób, które należy 
powiadomić w razie nagłego wypadku jak również oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy w celu powrotu do domu (tylko 
w przypadku uczniów klas 2-3). W kartach zamieszczano, krótkie informacje 
rodziców na temat cech charakteru i sposobu funkcjonowania dziecka w grupie. Na 
wnioskach nie było zapisów dotyczących deklaracji opłat miesięcznych na fundusz 
świetlicy oraz innych form wsparcia finansowego świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 34-54) 

Szkoła nie określiła pisemnych procedur badania oczekiwań rodziców w zakresie 
form spędzania przez dzieci czasu w świetlicy. Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, 
wykorzystywano informacje o dzieciach przekazywane przez rodziców na kartach 
zgłoszeń, biorąc je pod uwagę przy opracowywaniu scenariuszy świetlicowych zajęć 
integracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 233-238) 

1.3. W latach szkolnych 2013/2014 – 2016/2017 opracowano roczne plany pracy 
świetlicy w podziale na poszczególne miesiące oraz ramowe rozkłady dnia.  
W planach wyszczególniono cele prowadzonych zajęć dydaktyczno–
wychowawczych, sposoby ich realizacji oraz tematykę zajęć w kolejnych 
miesiącach7.  

W badanych latach szkolnych zawarte w planach treści programowe były zbliżone  
i przewidziane do realizacji przez wszystkie grupy wychowawcze. Plany były 
podpisane przez Dyrektor Szkoły. Plany nie zawierały dat ich sporządzenia oraz 
procedury pomiaru, tj. określenia wskaźników pozwalających stwierdzić, czy i w 
jakim stopniu przyjęte cele zostały zrealizowane oraz czy osiągnięto spodziewane 
rezultaty8.  

Zapisy planów na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 nie uległy zmianom w 
porównaniu do planu na rok szkolny 2013/2014. Plany te wyczerpywały dyspozycję 
zmienionego w 2014 r. art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty9. Zgodnie z tym 
przepisem świetlica winna zapewniać zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne 
oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy 
rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 55-76) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, brak ustalenia procedury pomiaru wynikał  
z faktu, że w planach pracy Szkoły nie przewidywano ewaluacji planów pracy 
świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 233-238) 

1.4. Liczba etatów wychowawców świetlicy oraz faktycznie zatrudnionych 
wychowawców (wszyscy na pełnym etacie) wynosiła, na 30 września, w latach 
szkolnych 2014/2015 - 2016/2017 – cztery. Według stanu na 1 września 2016 r. 
pedagogiczny staż pracy czterech wychowawców świetlicy wynosił 29, 25, 20 i 2 
lata. Z dniem 1 września 2012 r. Dyrektor Szkoły powołała spośród wychowawców 

                                                           
7 Przykładowo, we wrześniu zaplanowano takie tematy jak: „Poznajemy się – ja i moja szkoła, koledzy i 
koleżanki”, „Droga do szkoły – wychowanie komunikacyjne”, „Sprzątanie świata”, „Jesień – zmiany w 
przyrodzie”, w listopadzie – „Święto Niepodległości – historia państwa polskiego”, Jesienna szaruga”, „Żyj 
zdrowo”, „Andrzejkowe zwyczaje”, w maju – „Marzenia dzieci. Kim będę, gdy dorosnę – poznajemy zawody”, 
„Dzień Mamy”. 
8 Szkoła nie miała obowiązku zawierania procedur pomiaru w planach pracy świetlicy. 
9
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.  
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koordynatora pracy świetlicy, do którego obowiązków należała organizacja pracy 
świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty. 

 (dowód: akta kontroli str. 77-81) 

Poza wychowawcami, w ww. latach szkolnych funkcję opiekuńczo – wychowawczą 
w świetlicy pełniło odpowiednio siedmiu, sześciu i trzech nauczycieli – we 
wszystkich przypadkach w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Osoby te 
prowadziły m.in. zajęcia zespołów wyrównawczych, wychowania fizycznego i języka 
angielskiego. Szkoła nie zatrudniała asystentów wychowawców świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 82-86) 

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 w świetlicy organizowano uczniom naukę 
języka angielskiego Zajęcia były prowadzone nieodpłatnie, dla dwóch grup dzieci,  
w wymiarze jednej godziny w tygodniu.  

(dowód: akta kontroli str. 83-85, 233-238) 

Badanie udziału zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz przez innych 
nauczycieli w miesięcznym czasie pracy świetlicy przeprowadzono na przykładzie 
kwietnia roku szkolnego 2015/2016. Stwierdzono, że zajęcia prowadzono we 
wszystkie dni robocze, w godzinach od 7.30 do 16.30. Łączna liczba godzin pracy 
wszystkich nauczycieli wyniosła 511 godzin i 45 minut, z czego nauczyciele 
wychowawcy przepracowali 471 godzin i 45 minut (92%), a pozostali nauczyciele 40 
godzin (8%). 

(dowód: akta kontroli str. 87) 

1.5. Świetlica znajdowała się na pierwszym piętrze głównego budynku Szkoły  
w miejscu wydzielonym, do którego prowadziły odrębne schody. Poręcze schodów 
były zabezpieczone przed swobodnym zsuwaniem się po nich, a przestrzeń 
pomiędzy biegami schodów była wąska i przez to nie wymagająca instalacji 
zabezpieczeń. Dzieci uczęszczające do świetlicy korzystały z własnych sanitariatów.  

Świetlica składała się z pomieszczenia głównego o pow. 84 m² i pomieszczenia 
dodatkowego o pow. 15 m². W pomieszczeniu głównym wydzielono trzy części 
funkcjonalne. Pomieszczenie dodatkowe służyło do odrabiania lekcji. Strefę 
porządkową stanowił przylegający do pomieszczeń świetlicy korytarz o pow. 92 m², 
na którym znajdowały się wieszaki na odzież oraz półki na obuwie i plecaki.  

W pomieszczeniu głównym świetlicy wyodrębniono: 1) obszar stanowiący 
jednocześnie strefę kręgu i strefę zabawy (o pow. 35 m²) pokryty wykładziną 
dywanową, na którym znajdowały się ponadto regały z zabawkami 2) obszar 
stanowiący strefę gier i zabaw stolikowych (o pow. 31 m²) wyposażony w stoliki, 
krzesła, szafki i regały na książki, gry planszowe, przybory piśmienne itp., 3) obszar 
stanowiący strefę gier komputerowych (o pow. 14 m²), wyposażony w siedem 
stanowisk komputerów stacjonarnych (bez dostępu do Internetu, nie 
wykorzystywanych do celów dydaktycznych, a jedynie umożliwiających dzieciom w 
ograniczonym zakresie korzystanie z zainstalowanych na tych komputerach gier).  

Strefa nauczyciela o pow. 4 m², z zamykanym na klucz biurkiem wychowawcy, 
znajdowała się przy drzwiach wejściowych do świetlicy i widoczne z niej było całe 
pomieszczenie główne. 

Dodatkową strefę zabawy dla dzieci uczęszczających do świetlicy stanowiła, 
znajdująca się na parterze budynku Szkoły, salka gier i zabaw ruchowych (o pow. 
51 m²). Sala ta przeznaczona była dla dzieci z oddziału „0” i klas 1-3. Wyposażona 
była m.in. w materace, poduszki, drabinki gimnastyczne (przy jednej ze ścian), 
gumowe piłki do skakania, klocki piankowe. 
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Część zajęć dla dzieci korzystających ze świetlicy w godzinach popołudniowych 
odbywała się w sąsiadującej z jej głównym pomieszczeniem sali lekcyjnej klasy „0”  
o pow. 70 m². 

Apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz z instrukcją udzielania takiej 
pomocy była przechowywana w pomieszczeniu socjalnym wychowawczyń świetlicy, 
zlokalizowanym w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Umieszczone w apteczce 
materiały opatrunkowe nie były przeterminowane. 

Analiza frekwencji przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2016 r. wykazała, że liczba 
dzieci i nauczycieli (wychowawców) obecnych w świetlicy wynosiła odpowiednio:  
o 8.00 – 13, 1; o 9.00 – 20, 2; o 10.00 – 36, 2; o 11.00 – 25, 3 (oraz jeden 
nauczyciel na dyżurze w stołówce); o 12.00 – 14, 2 (dwóch nauczycieli na dyżurze  
w stołówce), o 13.00 – 42, 3; o 14.00 – 41, 2; o 15.00 – 31, 2; o 16.00 – 26, 2. 

 (dowód: akta kontroli str. 88-89) 

1.6. W latach 2014 – 2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte  
w projektach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 188,6 tys. zł; 156,5 tys. zł  
i 194,0 tys. zł. Organ prowadzący zatwierdził plany w tych samych kwotach. Szkoła 
klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy do rozdziału 85401 
klasyfikacji budżetowej „Świetlice szkolne”. 

W odniesieniu do planowanych wydatków Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły: 
7 300,5 tys. zł; 7 429,4 tys. zł i 7 633,3 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy stanowiły odpowiednio 2,6%, 2,1% i 2,5%. Plany finansowe po zmianach, 
zatwierdzone przez organ prowadzący określały wydatki Szkoły na poziomie 
odpowiednio: 8 420,8 tys. zł; 9 000,0 tys. zł i 8 172,1 tys. zł, w tym wydatki na 
funkcjonowanie świetlicy odpowiednio: 198,8 tys. zł; 202,8 tys. zł i 196,1 tys. zł. 
Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach 2014 – 2016 (do 30 
września) zamknęło się kwotami: 8 420,1 tys. zł, 8 970,2 tys. zł i 6 760,4 tys. zł, w 
tym wydatki na świetlicę wyniosły: 198,8 tys. zł; 202,8 tys. zł i 158,0 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 90-91) 

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata 2014 – 2016 
sporządzane były przez Głównego Księgowego i Dyrektor Szkoły. Opracowywano je 
w oparciu o założenia zawarte w wydawanych corocznie zarządzeniach Prezydenta 
Miasta Torunia w sprawie instrukcji planowania budżetu miasta. Wydatki na 
wynagrodzenia osobowe wychowawców świetlicy wynikały z przyznanego przez 
organ prowadzący limitu zatrudnienia na dany rok.  

Planowane wydatki rzeczowe szacowano z uwzględnieniem liczby dzieci 
zapisanych do świetlicy. W okresie objętym kontrolą działalność świetlicy nie była 
dofinansowywana z innych źródeł. 

(dowód: akta kontroli str.  92-94, 233-238) 

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

NIK zwraca uwagę, że w dokumentacji wewnętrznej Szkoły (Statut, regulamin 
świetlicy) nie ustalono: 1) trybu rozpatrywania wniosków o przyjęcie dziecka do 
świetlicy (kwalifikowania dzieci), 2) osób odpowiedzialnych za opracowywanie 
planów pracy świetlicy, terminów ich sporządzania oraz formy zatwierdzania 3)  
zasad przyjmowania uczniów do świetlicy i odbierania z niej, 4) kryteriów podziału 
dzieci uczęszczających do świetlicy na grupy wychowawcze.  

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

9 

Wymienione zagadnienia stanowią istotny element w organizacji pracy świetlicy, 
dlatego wskazanym byłoby ich formalne uregulowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 11-33) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nieuwzględnienie powyższych zagadnień  
w dokumentacji organizacyjnej Szkoły wynikało z braku przepisów, które by do tego 
zobowiązywały. Według Dyrektor, w zakresie zasad przekazywania opieki nad 
uczniami, którzy ze świetlicy udają się na lekcje oraz którzy po zakończonych 
lekcjach udają się do świetlicy, przyjęto następującą praktykę: 

- przez cały wrzesień każdego nowego roku szkolnego uczniowie klas 1-3 są 
odbierani ze świetlicy przed lekcjami i odprowadzani do świetlicy po ich zakończeniu 
przez uczących ich nauczycieli; 

- począwszy od października uczniowie poruszają się po terenie Szkoły 
samodzielnie, za wyjątkiem dzieci sześcioletnich, które pozostają pod stałą opieką i 
nadzorem nauczycieli przez cały rok szkolny. 

(dowód: akta kontroli str. 233-238) 

Działania podejmowane w obszarze zapewnienia właściwej opieki nad uczniami 
uczestniczącymi w zajęciach świetlicowych NIK ocenia jako prawidłowe. Ocena ta 
wynika przede wszystkim z umożliwienia udziału w zajęciach wszystkim 
zainteresowanym dzieciom, opracowywania planów pracy świetlicy i właściwej 
obsady kadrowej. Wskazuje się również na odpowiednie warunki lokalowe  
i wyposażenie pomieszczeń świetlicy. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. Szkoła nie ustaliła odrębnych zasad diagnozowania potrzeb edukacyjnych  
i rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczniów 
zapisanych do świetlicy.  

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, w pracy świetlicy (zwłaszcza przy 
kierunkowaniu sposobów udzielania dzieciom wsparcia przy odrabianiu lekcji) 
wykorzystywano wyniki diagnoz przeprowadzanych na zasadach ogólnych, przez 
zatrudnionych w Szkole logopedę i terapeutę. Wykorzystywano również orzeczenia  
i opinie wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Wg Dyrektor 
Szkoły zainteresowania dzieci uczęszczających do świetlicy rozpoznawane są 
również przez wychowawców.  

 (dowód: akta kontroli str. 11-33, 233-238) 

Kryteriami formowania świetlicowych grup wychowawczych były: zmianowy system 
nauki szkolnej (lekcje w godzinach przed lub popołudniowych), uczęszczanie 
uczniów do tych samych oddziałów oraz wiek dzieci. Stosowano zasadę, zgodnie z 
którą do tej samej grupy kwalifikowane były dzieci o zbliżonym wieku, tj. z klas 1-2 
bądź 2-3 (nie łączono w jednej grupie uczniów z klas 1 i 3). 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, pod pojęciem „grupa wychowawcza” rozumie 
ona grupę dzieci liczącą nie więcej niż 25 uczniów, przebywającą pod opieką 
wychowawcy i uczestniczącą o danej porze w zajęciach świetlicowych, 
niekoniecznie prowadzonych przez tego samego wychowawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 233-238) 
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Wszystkie grupy wychowawcze korzystały z tego samego rocznego planu pracy.  
W całym badanym II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w planie przewidziano 
zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości 
psychofizyczne uczniów oraz rozwijające ich zainteresowania i zapewniające 
prawidłowy rozwój fizyczny. Na przykładzie zajęć przeprowadzonych w kwietniu 
roku szkolnego 2015/2016 stwierdzono, że przyjęty plan był w pełni realizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 95-117, 131-140) 

2.2.  Warunki lokalowe i wyposażenie świetlicy w meble, gry edukacyjne  
i planszowe, zabawki, materiały piśmienne oraz sprzęt sportowo – rekreacyjny 
umożliwiały prowadzenie zajęć przewidzianych w planach pracy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 88-89) 

2.3. W badanym tygodniu pomiędzy 4 a 8 kwietnia 2016 r. do świetlicy zapisanych 
było 250 uczniów z klas 1-3 i czterech z innych oddziałów. Analiza frekwencji 50 
wybranych uczniów (wyłącznie z klas 1-3) wykazała, że ich czas przebywania na 
zajęciach świetlicowych stanowił średnio 36% łącznego czasu pobytu w Szkole (od 
15,% do 52%). W wyniku badania liczby uczniów pozostających pod opieką jednego 
wychowawcy w dwóch wybranych tygodniach10 stwierdzono, że w trakcie wszystkich 
zajęć zapewniono opiekę uczniom w grupach nieprzekraczających 25 dzieci 
przypadających na jednego nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 118-124) 

Przeprowadzona w czasie oględzin świetlicy w dniu 9 grudnia 2016 r. analiza 
obecności uczniów wykazała, że pomiędzy godziną 8.00 a 16.00 liczba dzieci 
obecnych na zajęciach i przypadających na jednego nauczyciela nie była wyższa niż 
25. W dniu oględzin odnotowano obecność 105 na 212 zapisanych dzieci. Spośród 
pozostałych 107 uczniów, 80 było obecnych na lekcjach, natomiast 27 nie przyszło 
tego dnia do Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 125) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, wysoki odsetek uczniów nieobecnych na 
zajęciach świetlicowych wynika z faktu, ze część rodziców zapisuje dzieci do 
świetlicy asekuracyjnie, po to, aby miały one zapewnioną opiekę wyłącznie w 
sytuacjach zaistnienia takiej potrzeby. Według dalszych wyjaśnień, rodzice nie są 
zobowiązani do powiadamiania wychowawcy świetlicy o planowanej nieobecności 
dziecka na zajęciach świetlicowych, a ustalenie przez pracowników świetlicy 
powodów absencji ucznia jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt z wychowawcą 
klasy, do której on uczęszcza. 

(dowód: akta kontroli str. 233-238) 

2.4. W badanym okresie dzienniki zajęć świetlicy prowadzono w formie papierowej. 
Każdy z wychowawców prowadził swój odrębny dziennik. We wszystkich badanych 
dziennikach z roku szkolnego 2016/2017 wyszczególniono imiona i nazwiska dzieci i 
numery oddziałów. Odnotowywano także obecność uczniów w każdej godzinie 
(zegarowej), dniu i tygodniu zajęć oraz zawarto miesięczne plany pracy i dzienny 
(ramowy) rozkład zajęć świetlicowych. Było to zgodne z wymogami określonymi  
w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 
2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

                                                           
10 Od 15 do 19 lutego i od 4 do 8 kwietnia 2016 r. 
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i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji11. W dziennikach zawierano wyłącznie 
informacje wymienione w § 11 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 126) 

2.5. W Szkole nie dokonywano formalnej oceny realizacji planów pracy świetlicy. 
Bieżący monitoring pracy świetlicy był prowadzony przez Dyrektor i Wicedyrektor 
Szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 127) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, wprowadzona z dniem 4 czerwca 2014 r. 
zmiana ustawy o systemie oświaty nie wpłynęła na kształt i treści planów pracy 
świetlicy. W ocenie Dyrektor, najpilniejszą potrzebą z punktu widzenia prawidłowej 
organizacji pracy świetlicy jest zapewnienie przez organ prowadzący odpowiedniej 
liczby etatów wychowawców, adekwatnej do liczby dzieci uczęszczających do 
świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 233-238) 

Przeprowadzona na zlecenie NIK w dniu 27 października 2016 r. kontrola 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wykazała m.in., że zajęcia świetlicowe były 
prowadzone zgodnie z dyspozycjami określonymi w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 128-140) 

Według wyjaśnienia koordynatora pracy świetlicy, wychowawcy nie wykorzystywali 
w swej pracy publikacji A. Pery i D. Kmity „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu 
wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych – poradnik dla gmin i dyrektorów 
szkół”12. 

(dowód: akta kontroli str. 141-142) 

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

Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, jednak wyniki tych diagnoz nie były wykorzystywane przy tworzeniu 
świetlicowych grup wychowawczych. Prowadzone zajęcia świetlicowe uwzględniały 
potrzeby i zainteresowania uczniów, ale nie były one skierowane do grup 
wychowawczych lecz do wszystkich uczniów obecnych na danych zajęciach. Przy 
organizacji zajęć zapewniano pozostawanie pod opieką jednego wychowawcy nie 
więcej niż 25 uczniów. 

 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej 

3.1. W opracowanych przez Dyrektor planach nadzoru pedagogicznego na lata 
szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 uwzględniono funkcjonowanie świetlicy. 
Nadzór sprawowany był w formie bieżącego monitoringu pracy świetlicy oraz 
obserwacji zajęć prowadzonych przez wychowawców (jeden przypadek – w roku 
szkolnym 2014/2015). W toku czynności nadzorczych prowadzonych przez Dyrektor 
w dniu 10 listopada 2015 r. stwierdzono brak wystarczającej liczby wychowawców 
przypadających na dzieci obecne w świetlicy i zapewniono doraźne zastępstwo 
przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W konsekwencji sformułowano 

                                                           
11 Dz. U. poz. 1170, ze zm. 
12 Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014. 
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zalecenie dotyczące konieczności planowania zastępstw w czasie choroby 
wychowawców świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 143-220)  

3.2. W badanym okresie organ prowadzący Szkołę nie kontrolował warunków, w 
jakich odbywały się zajęcia świetlicowe, stanu wyposażenia świetlicy oraz stopnia 
zapewnienia środków na jej działalność. 

(dowód: akta kontroli str. 221-222) 

3.3. W latach 2014 – 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przeprowadziło w 
Szkole trzy kontrole13 dotyczące prawidłowości organizacji pracy świetlicy. W wyniku 
kontroli przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2016 r. stwierdzono, że liczba uczniów 
podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę przekraczała 25 i 
zalecono dokonanie stosownej zmiany w organizacji pracy. Doraźna kontrola 
sprawdzająca, przeprowadzona w dniu 3 października 2016 r. wykazała, że ww. 
zalecenie zostało wykonane. 

(dowód: akta kontroli str. 128-140, 223-232) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły trzykrotnie występowała do organu 
prowadzącego o przyznanie dodatkowego etatu wychowawcy w świetlicy szkolnej14, 
otrzymując każdorazowo odpowiedź odmowną. 

(dowód: akta kontroli str. 233-241) 

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

 

Dyrektor Szkoły w sposób prawidłowy sprawowała nadzór nad funkcjonowaniem 
świetlicy szkolnej przede wszystkim poprzez prowadzenie bieżącego monitoringu jej 
działania. W wyniku prowadzonego nadzoru podejmowano czynności organizacyjne 
usprawniające pracę świetlicy. 

                                                           
13

 Oprócz kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK opisanej w pkt. 2.5. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
14 Pisma z dnia 7 maja 2015 r., 26 października 2015 r. i 1 grudnia 2016 r. 
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IV. 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 NIK15 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 Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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. 

 

Bydgoszcz, dnia      stycznia 2017 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Łukasz Burczyk 

gł. specjalista k.p. 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.), dalej: 

„ustawa o NIK”. 
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