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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 Adam Kończak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/81/2016 z 12 października 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy, ul. Teodora Duracza 7,  

85-791 Bydgoszcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Rogowska, Dyrektor Szkoły2 

 (dowód: akta kontroli, str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W okresie objętym kontrolą4 Dyrektor Szkoły zapewniła prawidłowe funkcjonowanie 
świetlicy szkolnej. Dla właściwej realizacji zadań opracowano i wdrożono niezbędne 
dokumenty, tj. Statut Szkoły5 i Regulamin świetlicy6 oraz plany pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Wychowawcy mieli właściwe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  
i sprawowania opieki nad uczniami. Pomieszczenia świetlicy oraz jej wyposażenie 
umożliwiały prowadzenie zróżnicowanych zajęć, które obejmowały potrzeby 
edukacyjne i rozwojowe uczniów. Właściwie zabezpieczono również finansowanie 
zadań realizowanych w świetlicy.  

Grupy wychowawcze tworzono na bieżąco, w zależności od potrzeb, na podstawie 
kryterium wieku uczniów. Prowadzono zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, 
rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, które były skierowane do wszystkich 
obecnych na danych zajęciach. Liczba uczniów przypadających na jednego 
nauczyciela nie przekraczała 25. W Szkole opracowano ogólne zasady przebywania 
dzieci w świetlicy, a także uregulowano sposób przyprowadzania po zakończonych 
lekcjach dzieci do świetlicy oraz ich odbioru.  

Dyrektor właściwie sprawowała nadzór nad działalnością świetlicy poprzez 
prowadzone kontrole i obserwacje,  a także wykorzystywała ustalenia do poprawy 
funkcjonowania świetlicy.  

                                                      
1 Dalej: „Szkoła”. 
2 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 Okres od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia  kontroli, tj. 21 grudnia 2016 r., z tym, że badaniami kontrolnymi objęto stany 
faktyczne i działania wcześniejsze, jeżeli miały wpływ na realizację zadania w tym okresie. 
5 Dalej: „Statut”. 
6 Dalej: „Regulamin”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Według stanów na 30 września liczba uczniów uczęszczających do Szkoły  
w poszczególnych latach szkolnych wynosiła: 906 w 2014/2015; 989 w 2015/2016 
oraz 936 uczniów w 2016/2017. Do klas 1-3 i 4-6 uczęszczało odpowiednio: 525  
i 381, 599 i 390 oraz 536 i 400. Do Szkoły nie dowożono uczniów. 

W 2014 r. utworzono siedem grup wychowawczych i po osiem w pozostałych latach. 
W świetlicy nie tworzono grup w oparciu o kryteria zdiagnozowanych potrzeb  
i zainteresowań uczniów. Grupy utworzono w oparciu o inne kryteria, tj. wiek 
uczniów. Ustalono trzy grupy wiekowe: dla uczniów z pierwszej klasy, drugiej oraz 
dla pozostałych uczniów (od klasy trzeciej do szóstej). Każda grupa wiekowa 
przebywała w innym pomieszczeniu świetlicy. Według zapisów w Statucie liczba 
uczniów w grupie wychowawczej nie miała przekraczać 25. 

W poszczególnych latach szkolnych, wg stanu na 30 września, do świetlicy 
zapisanych było odpowiednio: 249, 411 i 379 dzieci, z tego z klas 1-3: 239, 338  
i 320.  

Lekcje szkolne odbywały się w następujących godzinach: 8:00 do 16:10 (lata 
szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017). W roku szkolnym 2014/2015  
(I semestr) świetlica była dostępna dla uczniów od godziny 6:30 do 16:30, a od II 
semestru tego roku i w następnych latach do 17:00. W latach objętych kontrolą do 
Dyrektora Szkoły nie wpłynęła żadna skarga dotycząca funkcjonowania świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 6-14) 

1.2. Organizacja funkcjonowania świetlicy . 

1.2.1. Według Statutu świetlica dostępna była dla uczniów, którzy muszą dłużej 
przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz z innych powodów. 
Wychowawcy świetlicy zapewniają bezpieczeństwo uczniom w drodze do świetlicy  
i planują pracę na dany rok szkolny.  

Zadania świetlicy określono w Regulaminie. Polegały one m.in. na: zapewnieniu 
uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny 
rozwój osobowości; organizowaniu zespołowej nauki; kształtowaniu właściwej 
postawy społeczno-moralnej oraz nawyków życia codziennego; wdrażaniu uczniów 
do organizowania wolnego czasu; wyrabianiu nawyków kulturalnej rozrywki, sportu  
i zabawy; prowadzeniu współpracy z rodzicami, wychowawcami klas oraz 
pedagogiem szkolnym; ujawnianiu i rozwijaniu zamiłowań, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów oraz zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w 
świetlicy.  

W Regulaminie określono sposób przyjmowania uczniów do świetlicy, tj. na 
podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka. Zgodnie z Regulaminem zajęcia 
organizowane są w ciągu całego dnia z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz 
rozwojowych uczniów, a także ich możliwości psychofizycznych. W świetlicy 
uczniowie mieli też możliwość odrabiania lekcji. Zgodnie z Regulaminem dziecko 
poniżej 7 roku życia nie mogło samodzielnie opuszczać świetlicy.  

 (dowód: akta kontroli str. 15-26) 

Opis stanu 

faktycznego 



 

6 
 

Dyrektor Szkoły podała, że w związku z wprowadzeniem do ustawy o systemie 
oświaty7 zmiany art. 67 ust. 5 nie nastąpiły w Szkole zmiany regulacji powyższych 
zagadnień w przepisach wewnętrznych Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 27) 

1.2.2. W Regulaminie określono zasady przyjmowania uczniów do świetlicy 
szkolnej. Podano, m.in., że przyjmowanie do świetlicy następuje na podstawie 
złożonych przez rodziców kart zgłoszeń. W Szkole obowiązywał wzór karty 
zgłoszenia dziecka do świetlicy. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 na 31 
maja zostało złożonych odpowiednio: 245 i 400 wniosków o przyjęcie dziecka do 
świetlicy. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  

Na postawie wylosowanych 10 kart zapisu dziecka do świetlicy szkolnej8 ustalono, 
że we wszystkich podano dane dotyczące: imienia i nazwiska ucznia, klasy, daty 
urodzenia, adresu zamieszkania. Wpisywano również dane rodziców lub opiekunów 
prawnych oraz numery telefonów kontaktowych. W punkcie dotyczącym 
dodatkowych informacji o dziecku (stan zdrowia, szczególne zainteresowania itp.),  
w czterech przypadkach nie wpisano nic, w  pięciu podano zainteresowania ucznia, 
w czterech przypadkach, że stan zdrowia jest dobry, w dwóch przypadkach, że 
dzieci są uczulone. Wszystkie karty były podpisane przez zgłaszających. 

Dyrektor Szkoły podała, że wypełnianie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy  
w punkcie dotyczącym jego stanu zdrowia jest dobrowolne. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 19-21, 28-39) 

W Szkole nie opracowano procedur badania oczekiwań rodziców w zakresie form 
spędzania przez dzieci czasu w świetlicy. Jak podała Dyrektor w szkole formą 
badania oczekiwań rodziców w ww. zakresie były informacje pozyskane z kart 
zgłoszeń do świetlicy wypełnionych przez rodziców. Zdaniem Dyrektor 
wystarczające są informacje o zainteresowaniach dziecka uzyskane z karty 
zgłoszenia do świetlicy oraz uzyskane na podstawie bieżących obserwacji dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 377) 

1.3. W latach szkolnych 2013/2014 - 2016/2017 opracowano roczne plany pracy  
w podziale na poszczególne tygodnie oraz dzienne rozkłady zajęć świetlicowych 
(ujęte w dziennikach). 

W rocznym planie świetlicy na rok szkolny 2013/2014 zawarto m.in. następujące 
tematy zajęć: wspomnienia z wakacji; integracja grupy, bezpieczna droga do szkoły; 
sprzątanie świata; złota polska jesień; owoce naszych sadów; ozdoby choinkowe itp. 

Zbliżone tematyką zadania zawarto w pozostałych rocznych planach pracy, jednak 
forma ich realizacji była zróżnicowana. 

Plany nie zawierały procedury pomiaru, tj. określenia wskaźników pozwalających 
stwierdzić, czy i w jakim stopniu przyjęte cele zostały zrealizowane oraz czy 
osiągnięto spodziewane rezultaty.  

(dowód: akta kontroli str.40-100) 

1.4. W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 
oraz 2016/2017 w Szkole było odpowiednio: po 5, 6 i po 8 etatów wychowawców 
świetlicy (zaokrąglając do pełnych etatów). Łączny godzinowy tygodniowy wymiar 

                                                      
7 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.).  Dalej: „ustawa o systemie 
oświaty”. Wejście w życie przepisu nastąpiło 4 czerwca 2014 r.  
8 Wylosowano po pięć kart z roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016. 
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czasu pracy wychowawców, w latach 2011/2012 i 2012/2013  wynosił po 130,  
a w następnych latach odpowiednio: 146, 215, 211 i 221,5. W ciągu ww. lat 
szkolnych etaty wychowawców świetlicy zajmowały łącznie 24 osoby, w tym jedna 
prowadziła zajęcia przez cały badany okres, a trzy osoby przez trzy i cztery lata. 
Wychowawcy świetlicy posiadali staż pracy od 0 do 33 lat, w tym pedagogiczny 
również od 0 do 33 lat.  

(dowód: akta kontroli str. 101-103) 

Według stanów na 30 września w latach 2013-2016 liczba wychowawców wynosiła 
odpowiednio: 7, 8, 10 i 9, a w przeliczeniu na etaty: 6, 7, 8 i 9. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7) 

Poza wychowawcami, w świetlicy szkolnej funkcje opiekuńczo-wychowawcze w roku 
szkolnym 2016/2017 pełniło 4 nauczycieli, z tego jeden pracujący w świetlicy 4,5 
godziny i trzech po dwie godziny w tygodniu. Prowadzili oni zajęcia opiekuńczo-
sportowe, muzyczno-teatralne, plastyczno-techniczne i czytelnicze. W latach 
poprzednich takich nauczycieli w świetlicy nie zatrudniano.  

(dowód: akta kontroli str. 104) 

W Szkole nie zatrudniano asystenta wychowawcy świetlicy. W badanym okresie 
Szkoła nie organizowała dzieciom nauki języka obcego nowożytnego w świetlicy. 

Dyrektor wyjaśniła, że uczniowie chodzą na dodatkowe zajęcia z języków obcych 
organizowane na terenie Szkoły przez firmy zewnętrzne. Nauczyciele języka 
angielskiego organizują zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, na których 
uczniowie doskonalą umiejętności językowe.   

(dowód: akta kontroli str. 105-107) 

Badanie udziału w miesięcznym czasie pracy świetlicy, zajęć prowadzonych przez 
wychowawców oraz innych nauczycieli przeprowadzono na przykładzie kwietnia 
roku szkolnego 2015/2016. Analiza wykazała, że zajęcia w świetlicy prowadzone 
były we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach od 6.30 do 17.00. Łączna 
liczba godzin pracy świetlicy w kwietniu 2016 r. wyniosła 220 godzin i 30 minut, a 
łączny czas pracy w świetlicy wszystkich nauczycieli wyniósł 1 216 godzin i 30 
minut. Nauczyciele wychowawcy przepracowali w miesiącu objętym badaniem 935 
godzin (77% łącznego czasu pracy świetlicy), a pozostali nauczyciele 281 godziny  
i 30 minut. 

Dyrektor wyjaśniła, że w roku szkolnym 2015/2016 opiekę w świetlicy szkolnej 
oprócz wychowawców sprawowali inni nauczyciele w ramach art. 42 Karty 
nauczyciela9.   

(dowód: akta kontroli str.108-109) 

1.5. Świetlica zajmowała trzy pomieszczenia, o powierzchniach ok. 58 m2, 56 m2  
i 69,5 m2. Pierwsze z pomieszczeń zlokalizowane było w budynku głównym  
i przebywały w nim dzieci z oddziałów 3-6. Pozostałe dwa pomieszczenia 
znajdowały się w filii Szkoły i przeznaczone było dla dzieci z oddziałów 0-2.  

W budynku głównym do prowadzenia zajęć świetlicowych wykorzystywano 
dodatkowo salę o powierzchni ok. 73 m2, a w filii do zajęć ruchowych tzw. „małą” 
salę gimnastyczną o pow. ok. 70 m2. Pomieszczenia (oprócz małej sali 
gimnastycznej) zorganizowano w taki sposób, aby każde dziecko mogło skorzystać 

                                                      
9 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.) 
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z następujących stref: porządkowej; kręgu; zabaw; gier i zabaw stolikowych, nauki 
oraz wystawy. Zapewniono również strefy nauczyciela.  

Pomieszczenia świetlicy znajdowały się na parterze budynku głównego oraz na 
parterze i w piwnicy budynku filii. Wejście do świetlicy, w budynku głównym, było 
bezpośrednio z holu. W filii, wejście do sali na parterze było bezpośrednio z holu. Do 
wejścia drugiej z sal w filii prowadziły schody. Miały one szerokość ok. 1,5 m i 24 
stopnie (11 stopni, podest i kolejne 13 stopni). Balustradę przy schodach 
przystosowano dla dzieci i dorosłych, poręcze zabezpieczono metalowymi kulkami 
uniemożliwiającymi tzw. zjeżdżanie po nich. W obydwu budynkach w drzwiach 
wejściowych do sal świetlicy nie było progów, a wyposażenie pomieszczeń 
dostosowano do wieku przebywających w nich dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 110-197) 

1.6. Zapewnienie finansowania świetlicy. 

1.6.1. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte  
w propozycjach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 341,2 tys. zł; 480,1 tys. 
zł i 511,0 tys. zł. Organ prowadzący zatwierdził plany w kwotach odpowiednio 339,7 
tys. zł, 447,0 tys. zł, 477,0 tys. zł. 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: 
8 527,6 tys. zł; 9 147,4 tys. zł i 9 344,0 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy stanowiły odpowiednio 4 %; 4,9 % i 5,1 %. Plany finansowe po zmianach, 
zatwierdzone przez organ prowadzący określały wydatki Szkoły na poziomie: 
9 830,2 tys. zł, 10 390,4 tys. zł i 10 236,1 tys. zł, w tym wydatki na funkcjonowanie 
świetlicy odpowiednio: 520,1 tys. zł, 576,5 tys. zł i 514,0 tys. zł.  

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach 2014-2016 (do 30 
września) zamknięto kwotami: 9 811,4 tys. zł (w tym wydatki na świetlicę  
518,8 tys. zł), 10 360,7 tys. zł (567,3 tys. zł) i 7 810,6 tys. zł (439,9 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 198-200) 

1.6.2. Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata 2014-2016 
sporządzone były przez Dyrektora Szkoły i w każdym roku uwzględniały potrzeby 
funkcjonowania świetlicy szkolnej. Najistotniejszym ich elementem było 
wynagrodzenie nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 201-239,242) 

1.6.3. Działalność świetlicy w okresie objętym kontrolą oprócz organu 
prowadzącego, dobrowolnie dofinansowali rodzice w łącznej wysokości 6,1 tys. zł, 
Rada Rodziców – 1,5 tys. zł i Szkoła – 12,1 tys. zł. Środki wydatkowano m.in. na 
zakup: gier i pomocy dla dzieci oraz artykułów papierniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 198-200, 240-242) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

W Szkole prawidłowo określono zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
uczestników zajęć świetlicowych oraz zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania 
uczniów po zajęciach świetlicowych. Na każdy rok szkolny prawidłowo opracowano 
roczne plany pracy uwzględniając zróżnicowanie wiekowe uczniów. Badano 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 
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oczekiwania rodziców w zakresie działalności świetlicy. Pomieszczenia 
wykorzystywane do zajęć świetlicowych spełniały odpowiednie standardy. 

 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów. 

2.1. Realizacja zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne  
i rozwojowe uczniów. 

2.1.1. W Statucie określono sposób w jaki tworzy się grupy wychowawcze, tj. 
uwzględniając podział wiekowy uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 15-18, 22-24) 

W sprawie tworzonych grup wychowawczych Dyrektor podała, że jest to grupa 
dzieci przebywających na zajęciach prowadzonych przez jednego nauczyciela 
świetlicy nieprzekraczająca 25 uczniów.  

 (dowód: akta kontroli str. 8) 

2.1.2. Dyrektor podała, że w świetlicy diagnozowanie potrzeb uczniów, 
rozpoznawanie ich zainteresowań odbywało się na podstawie składanych kart 
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Specjalnych działań diagnozujących te 
potrzeby i zainteresowania nie podejmowano. 

(dowód: akta kontroli str. 29-38) 

2.1.3. Grupy wychowawcze tworzono na podstawie kryterium wieku uczniów. Pod 
uwagę brano również uwarunkowania wewnętrzne (dwuzmianowość pracy Szkoły 
oraz naukę w dwóch budynkach). Utworzono trzy grup wiekowe – dla klas 
pierwszych, drugich oraz dla klas III-VI.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 110-193) 

2.1.4. Pracownicy Świetlicy zgodnie z regulaminem opracowywali roczne plany 
pracy i realizowali program w nich zawarty.    

Analizę planów pracy na II półrocze roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono dla 
wybranych dwóch grup wychowawczych, utworzonych w oparciu o inne kryteria niż 
zdiagnozowane potrzeby i określone zainteresowania uczniów. Wykazała ona, że 
plany pracy uwzględniały potrzeby edukacyjne, potrzeby rozwojowe, możliwości 
psychofizyczne oraz rozwijające zainteresowania uczniów. Każdorazowo 
wskazywano dla jakiej grupy wiekowej przeznaczone były zajęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 243) 

2.1.5. Analiza realizacji zajęć dwóch grup świetlicowych w kwietniu roku szkolnego 
2015/2016 utworzonych na podstawie innych kryteriów niż zdiagnozowane potrzeby  
i określone zainteresowania uczniów wykazała, że plan pracy został zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 244-246) 

2.2. Warunki lokalowe i wyposażenie pomieszczeń były dostosowane do wieku 
przebywających w nich dzieci oraz umożliwiały prowadzenie zajęć przewidzianych  
w planach pracy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 110-197) 
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2.3. W roku szkolnym 2015/2016 na 4 kwietnia do świetlicy zapisanych było 464 
uczniów. Badaniem od 4 do 8 kwietnia10 objęto 35 uczniów, z czego do świetlicy  
w tym tygodniu uczęszczało 21. Analiza obecności 21 uczniów11 wykazała, że ich 
udział w zajęciach świetlicowych do łącznego czasu przebywania w Szkole 
kształtował się od 4,9 do 49,3 % (średnio na jednego ucznia 19,1%). 

 (dowód: akta kontroli str. 247-266) 

Badanie liczby uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela w dwóch 
wybranych tygodniach12 wykazało, że na zajęciach świetlicowych zapewniono 
opiekę uczniom w grupach nieprzekraczających 25 dzieci przypadających na 
jednego nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 378-651) 

Sprawdzona w trakcie oględzin obecność uczniów w świetlicy wykazała, że w dniu 
15 grudnia 2016 r. we wszystkich grupach świetlicowych liczba dzieci 
przypadających na jednego wychowawcę nie przekraczała 25. W dniu oględzin 
odnotowano obecność 210 uczniów (najwięcej – 49 o godzinie 14:30). Na 370  
zapisanych do świetlicy, 12 było nieobecnych w Szkole. 

W sprawie przyczyny nieobecności na zajęciach świetlicowych dzieci 
przebywających w danym dniu w szkole Dyrektor wyjaśniła, że pobyt dzieci  
w świetlicy nie jest obowiązkowy. Zdarzają się sytuacje, że uczeń zapisany do 
świetlicy nie korzysta z niej codziennie. Obecność uczniów uzależniona jest też od 
wielu czynników, np. systemu pracy rodziców.  

(dowód: akta kontroli str. 114-161, 267) 

2.4. W świetlicy prowadzono dzienniki w formie papierowej, do których nie były 
wpisane imiona i nazwiska dzieci, ponieważ wejścia i wyjścia ze świetlicy 
odnotowywano elektronicznie. Liczbę uczniów, imiona i nazwiska oraz oddziały, do 
których uczęszczają przebywające w świetlicy dzieci, można było sprawdzić na 
ekranie lub wydrukach, które stanowiły integralną część dziennika. 

W dziennikach podano cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych. 
Wychowawcy w poszczególnych dniach tygodnia wpisywali do dzienników godzinę  
rozpoczęcia, tematykę realizowanych zajęć i godzinę zakończenia pracy. 

Dyrektor podała, że w dziennikach zajęć świetlicowych nie wpisywano imion  
i nazwisk uczniów, ponieważ wydruki z imionami i nazwiskami uczniów z systemu 
komputerowego wykorzystywanego do sprawdzania obecności w świetlicy stanowiły 
załączniki do dzienników.   

(dowód: akta kontroli str. 85-100, 114-161, 268) 

2.5. Z „Oceny realizacji planu zajęć świetlicy” wynikało, że podczas kontroli 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania sprawdzano 
realizację planów. Po kontroli wydano zalecenia i rekomendacje. Wskazano m.in. na 
potrzeby: częstszego przeprowadzania pogadanek na temat bezpiecznego 
zachowania uczniów oraz zachęcania dzieci do odrabiania zadań domowych  
i czytania książek.  

 (dowód: akta kontroli str. 269-272) 

                                                      
10 Badany tydzień. 
11 Wszyscy z klas 1-3. 
12 14 tydzień 2016 r. (od 4 do 8 kwietnia) oraz 20 tydzień 2016 r. (od 16 do 20 maja). 



 

11 
 

Przewodniczący Rady Rodziców oświadczył, że świetlica działa prawidłowo, spełnia 
oczekiwania rodziców pod względem opiekuńczym, edukacyjnym, wychowawczym 
oraz rozwijającym zainteresowania. Czas pracy jest dostosowany do oczekiwań 
rodziców, a wyposażenie do potrzeb i możliwości dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 273-274) 

Dyrektor podała, że wskazana byłaby zmiana dotycząca zmniejszenia liczby 
uczniów pod opieką jednego wychowawcy świetlicy do 20 oraz zwiększenie środków 
finansowych na jej działalność. 

Nauczyciele świetlicy korzystali z publikacji ORE, autorstwa Andrzeja Pery i Danuty 
Kmita „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego”.  

(dowód: akta kontroli str. 27, 275) 

Wyniki z przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na 
zlecenie NIK kontroli doraźnej, wskazały na prawidłową organizację pracy świetlicy 
w Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 276-291) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W świetlicy prowadzono zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe 
oraz zainteresowania uczniów, które były skierowane do wszystkich obecnych na 
danych zajęciach. Opracowano i realizowano programy zajęć świetlicowych 
uwzględniające wymienione kryteria. Zapewniono opiekę jednego wychowawcy dla 
nie więcej niż 25 uczniów. 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych. 

3.1. W opracowanym przez Dyrektora planie nadzoru pedagogicznego na rok 
szkolny 2014/2015 nie ujęto kontroli lub ewaluacji świetlicy szkolnej. 

Dyrektor podała, że w planie nie uwzględniono świetlicy, ponieważ wnioski  
z poprzedniego nadzoru były pozytywne, a w trakcie roku szkolnego na bieżąco 
obserwowano pracę wychowawców świetlicy podczas zajęć. Dodatkowo rodzice nie 
zgłaszali żadnych uwag dotyczących funkcjonowania świetlicy. 

  (dowód: akta kontroli str. 292-309)  

W zbadanych protokołach z obserwacji i hospitacji przeprowadzonych odpowiednio 
15 października i 20 grudnia 2014 r. podano m.in., że podczas zajęć panowała 
właściwa atmosfera, a założenia zostały zrealizowane. 

W planach nadzoru pedagogicznego na lata 2015/2016 i 2016/2017 uwzględniono 
funkcjonowanie świetlic szkolnych planując odpowiednio w listopadzie i październiku 
kontrole w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej. W sprawozdaniu z realizacji 
nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 podano, że przeprowadzono 
kontrolę pracy świetlicy (analiza dokumentacji). Stwierdzono m.in., że w planie pracy 
uwzględniono potrzeby i zainteresowania uczniów. Podano, że należy korzystać  
z dodatkowych pomieszczeń, w których mogą odbywać się zajęcia świetlicowe oraz 
zwiększyć liczbę zajęć „w terenie”. W sprawozdaniach semestralnych z realizacji 
zadań zespołu przedmiotowego wychowawców świetlicy za dany rok, podano m.in., 
że założone cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne zostały zrealizowane.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 



 

12 
 

Zaplanowana na październik kontrola organizacji pracy świetlicy w roku szkolnym 
2016/2017 nie została przeprowadzona, ponieważ z powodu choroby wicedyrektora 
przeniesiono ją na luty 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 310-363)  

3.2. Organ prowadzący nie sprawdzał warunków prowadzenia zajęć świetlicowych, 
wyposażenia świetlicy oraz zapewnienia środków na jej działalność. 

(dowód: akta kontroli str. 364-368)  

3.3. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy nie kontrolował 
funkcjonowania świetlicy szkolnej13. 

(dowód: akta kontroli str. 364-368) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Dyrektor prowadziła prawidłowy nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy 
szkolnej poprzez kontrolę jej dokumentacji oraz obserwację pracy wychowawców 
świetlicy. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli14 
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. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, 
nie oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor informacji, o której mowa 
w art. 62 ustawy o NIK.  

 

Bydgoszcz,      stycznia  2017 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz  

 
Adam Kończak 

główny specjalista k.p. 

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

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

Podpis Podpis 
 

 

                                                      
13 Poza kontrolą przeprowadzoną na zlecenie NIK, wymienioną w pkt 2.5. niniejszego wystąpienia. 
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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