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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/73/2016 z 29 września 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Danuta Ferenstain, Dyrektor Szkoły 

 (dowód: akta kontroli, str. 5-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W okresie objętym kontrolą3 Dyrektor Szkoły zapewniła prawidłowe funkcjonowanie 
świetlicy szkolnej. Dla właściwej realizacji zadań opracowano i wdrożono niezbędne 
dokumenty, tj. Statut Szkoły4 i Regulamin świetlicy5 oraz plany pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Wychowawcy mieli właściwe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  
i sprawowania opieki nad uczniami. Pomieszczenia świetlicy oraz jej wyposażenie 
umożliwiały prowadzenie różnych zajęć, uwzględniających potrzeby edukacyjne  
i rozwojowe uczniów.  

Właściwie zabezpieczono finansowanie zadań realizowanych przez świetlicę. 
W świetlicy grupy wychowawcze tworzono na bieżąco w zależności od potrzeb. 
Prowadzono zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz 
zainteresowania uczniów uczestniczących w zajęciach. Liczba uczniów 
przypadających na jednego nauczyciela nie przekraczała 25. Plany zajęć układano 
dla uczniów młodszych i starszych, przebywających w różnych budynkach. 
W Szkole opracowano ogólne zasady przebywania uczniów w świetlicy, a także 
uregulowano sposób przyprowadzania dzieci po zakończonych lekcjach do świetlicy 
oraz ich odbiór.  

Dyrektor właściwie sprawowała nadzór nad działalnością świetlicy poprzez 
prowadzone ewaluacje wewnętrzne i kontrole, wykorzystując ustalenia do poprawy 
funkcjonowania świetlicy. Ponadto uwagi wychowawców i rodziców sukcesywnie 
wdrażano do działalności świetlicy. 

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 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. 
3 Okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia  kontroli, tj. 30 listopada 2016 r., z tym, że badaniami kontrolnymi objęto 
stany faktyczne i działania wcześniejsze, jeżeli miały wpływ na realizację zadania w tym okresie. 
4 Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2015 r., dalej: Statut. 
5 Dalej: Regulamin. 

Ocena ogólna 



 

5 
 

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: 1004 w 2014/2015; 1016 w 2015/2016 
oraz 994 uczniów w 2016/2017. Do klas 1-3 i 4-6 uczęszczało odpowiednio: 535  
i 411, 597 i 419 oraz 505 i 451. Liczba uczniów dowożonych ogółem wynosiła 
odpowiednio: 532, 544 i 561, z tego do klas 4-6 uczęszczało: 214, 227 i 243 
uczniów. 

W 2013 r. utworzono 13 grup wychowawczych, a w pozostałych latach 14, z czego 
według kryteriów zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów w roku 
szkolnym 2013/2014  utworzono 11 grup, a w pozostałych latach i na 30 września 
2016 r. było tych grup 12. W ww. okresie utworzono również dwie grupy 
wychowawcze w oparciu o inne kryteria, tj. dla uczniów dojeżdżających oraz 
okazjonalne przygotowywanie scenografii na uroczystości szkolne – wolontariat. 
Liczba uczniów w grupie nie przekraczała 25. 

W poszczególnych latach szkolnych, wg stanu na 30 września, do świetlicy 
zapisanych było: 463, 497, 493 i 497 dzieci, z tego z klas 1-3: 374, 379, 396 i 355.  

Lekcje szkolne odbywały się w następujących godzinach: 8:00-15:25 (lata 
2013/2014 i 2014/2015) oraz 8:00-16:20 (lata 2015/2016 i 2016/2017). Świetlica 
szkolna dostępna była dla uczniów od godziny 6:45 do 17:00, w systemie 
dwuzmianowym. Na prośbę rodziców od roku szkolnego 2015/2016 świetlica była 
czynna od godziny 6:30. Zajęcia świetlicowe nie kończyły się przed godzinami 
odjazdów autokarów6. W latach objętych kontrolą do Dyrektora Szkoły nie wpłynęła 
żadna skarga dotycząca funkcjonowania świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 7-27, 351) 

1.2. Organizacja funkcjonowania świetlicy 

1.2.1. Według Statutu celami i zadaniami świetlicy było m.in.: zapewnienie uczniom 
opieki wychowawczej, wyrównywanie szans edukacyjnych, wychowanie zmierzające 
do kształtowania właściwej postawy społeczno-moralnej, wdrażanie uczniów do 
pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej 
rozrywki, sportu i zabawy oraz organizowanie zespołowej nauki, a także udzielanie 
indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.  

W Statucie określono również założenia organizacyjne pracy świetlicy podając m.in., 
że: opieką objęci są wszyscy uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze 
względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub oczekiwanie na 
zajęcia. Według Statutu wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice; 
zajęcia są prowadzone w grupach wychowawczych do 25 uczniów. Grupy ze 
względu na dużą liczbę dzieci zapisywanych do świetlicy tworzone są na bieżąco, 
co godzinę uwzględniając zainteresowania i potrzeby uczniów. W grupach mogą być 
prowadzone m.in. zajęcia dydaktyczne – jako pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, plastyczne, muzyczne oraz rekreacyjno-sportowe. Zgodnie  
z Regulaminem uczniowie klas 4-6 mogli przychodzić samodzielnie po 
zakończonych lekcjach. Uczniowie z klas młodszych przyprowadzani są przez 
nauczyciela. Statut stanowił, że opracowanie planu pracy świetlicy na dany rok 

                                                      
6 Ostatni autobus odjeżdżał o 16.30. 
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szkolny należy do zadań nauczycieli świetlicy. Wychowawcy świetlicy są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka od momentu zgłoszenia przez dziecko 
swojego przyjścia do momentu odebrania przez osoby upoważnione. 

(dowód: akta kontroli str. 28-40, 42-116, 154-167) 

W związku z wprowadzeniem do ustawy o systemie oświaty7 art. 67 ust. 58 nie 
nastąpiły w Szkole zmiany regulacji powyższych zagadnień w przepisach 
wewnętrznych Szkoły, co potwierdziła Dyrektor w wyjaśnieniu. 

(dowód: akta kontroli str. 41) 

1.2.2. Tryb przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej, określony w Regulaminie, 
stanowił że kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy miało dokonywać się 
wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia opiekunów dziecka.  

(dowód: akta kontroli str. 35-40) 

W Szkole obowiązywała karta zapisu dziecka do świetlicy. W latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016 na 31 maja zostało złożonych odpowiednio: 501 i 607 
wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy. Wszystkie zostały rozpatrzone 
pozytywnie.  

Na postawie wylosowanych 10 kart zapisu dziecka do świetlicy szkolnej9 ustalono, 
że we wszystkich podano dane dotyczące: imienia i nazwiska ucznia, klasy, daty 
urodzenia, adresu zamieszkania. Wpisywano również dane rodziców lub opiekunów 
prawnych oraz nr telefonów kontaktowych. W kartach z roku szkolnego 2015/2016 
zawarto pytania dotyczące przeciwwskazań lekarskich do zajęć ruchowych 
i sportowych na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym oraz zaburzeń rozwojowych 
dzieci. W zbadanych kartach podano informację o zainteresowaniach dziecka, jego 
uzdolnieniach i ulubionych zabawach, np. plastyka, muzyka, sport. Wszystkie karty 
były podpisane przez zgłaszających.  

Dyrektor Szkoły poinformowała, że nie żądano informacji o stanie zdrowia dziecka, 
a podawanie informacji z zakresu przeciwwskazań i zaburzeń rozwojowych dziecka 
nie było obowiązkowe. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 39-40, 114, 117-136, 137-138) 

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą 
organizacji pracy świetlicy. W ewaluacji między innymi, w formie ankiety, pytano 
rodziców o działalność świetlicy i ocenę jej pracy. Ankietę przeprowadzono wśród 
112 rodziców. W roku 2015/2016 oczekiwania rodziców w zakresie form spędzania 
przez dzieci czasu w świetlicy odnotowywane były na kartach zgłoszeń. Dodatkowo 
9 czerwca 2016 r. Dyrektor zorganizowała spotkanie rodziców, których dzieci 
uczęszczają do świetlicy. Dyskusji poddano problemy, m.in. takie jak czas 
funkcjonowania świetlicy, pozostawanie dzieci podczas przerw oraz odrabianie lekcji 
w świetlicy.   

(dowód: akta kontroli str. 117-137, 139-153) 

1.3. W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 
opracowano roczne plany pracy10 w podziale na poszczególne miesiące i tygodnie 
oraz dzienne rozkłady zajęć świetlicowych (ujęte w dziennikach).  

                                                      
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”. 
8 Wejście w życie przepisu 4 czerwca 2014 r. 
9 Wylosowano po pięć kart z roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016 (dobór losowy z interwałem). 
10 Dla dzieci młodszych i starszych. 
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W rocznym planie świetlicy na rok szkolny 2013/2014 zawarto m.in. następujące 
tematy zajęć: integracja grupy, organizacja pracy świetlicy; bezpieczna droga do 
szkoły; jesień w sadzie i ogrodzie; dary jesieni; podajemy sobie ręce – stop agresji; 
w listopadowej zadumie; dzień babci i dziadka; nasze zdrowie zależy od nas itp. 

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

W planach podpisanych przez Dyrektora określono cele, jakie ma osiągnąć uczeń 
(np. doskonalenie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, 
kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych, kształtowanie umiejętności 
autoprezentacji). 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. 42-113, 154-167, 286-350, 653) 

1.4. W latach szkolnych 2011/2012 - 2016/2017 w Szkole było odpowiednio: 5, 8, 9, 
11, 13 i 14 etatów wychowawców świetlicy (zaokrąglając do pełnych etatów).  

Łączny tygodniowy wymiar czasu pracy wychowawców w godzinach, 
w poszczególnych latach wynosił: 130, 208, 276, 296, 329 i 367. W ciągu ww. lat 
szkolnych etaty wychowawców świetlicy zajmowało łącznie 22 nauczycieli, w tym 
dwóch nauczycieli prowadziło zajęcia przez cały badany okres, a pięciu przez cztery 
lata. Wychowawcy świetlicy posiadali staż pracy od 0 do 30 lat, w tym pedagogiczny 
również od 0 do 30 lat.  

(dowód: akta kontroli str. 168-175) 

Według stanów na 30 września w latach 2013-2016 liczba wychowawców wynosiła 
odpowiednio 10, 12, 11 i 15, a w zaokrągleniu do pełnych etatów 9, 11, 11 i 14. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

Poza wychowawcami w świetlicy szkolnej funkcje opiekuńczo-wychowawcze pełniło 
w latach 2014/2015 - 2016/2017 odpowiednio: 1, 1, 3 nauczycieli. Pracowali oni 
łącznie w każdym ze wskazanych lat szkolnych po 3, 3 i 11 godzin w tygodniu. 
Zajmowali się edukacją wczesnoszkolną, m.in. pomagali w odrabianiu lekcji 
i odprowadzali dzieci do autobusu.   

(dowód: akta kontroli str. 168-178) 

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

Dyrektor podała, że nie było sprzyjających warunków do prowadzenia tego typu 
zajęć. W Szkole organizowano dzieciom naukę języków obcych w formie zajęć 
pozalekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 179-180) 

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 w świetlicy w kwietniu 2016 r. wyniosła 220 godzin i 30 minut, 
a łączny czas pracy w świetlicy wszystkich nauczycieli wyniósł 1 321 godzin i 55 
minut. Nauczyciele wychowawcy przepracowali w miesiącu objętym badaniem 1 277 
godzin i 15 minut, a pozostali nauczyciele 44 godziny i 40 minut.   
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(dowód: akta kontroli str. 181-182) 

1.5. Świetlica zajmowała pięć pomieszczeń. Trzy z nich o powierzchni ok. 50 m2, 
34 m2 i 51 m2 zlokalizowane były w budynku A (głównym). W pomieszczeniach tych 
przebywały dzieci z oddziałów 2-6. W pozostałych dwóch pomieszczeniach,  
o powierzchni ok. 75 m2 i 56 m2, w budynku B, przebywały dzieci z oddziałów 0-2. 
Na potrzeby świetlicy nie wykorzystywano innych pomieszczeń.  

Świetlicę zorganizowano w taki sposób, aby każde dziecko mogło skorzystać  
z następujących stref: porządkowej; kręgu; zabaw; gier i zabaw stolikowych, nauki 
oraz wystawy. Zapewniono również strefy nauczyciela. Pomieszczenia świetlicy 
znajdowały się na najniższej kondygnacji (budynek A) oraz na parterze (budynek B). 
Świetlica w budynku A była skomunikowana z wejściem głównym do Szkoły 
schodami liczącymi 17 stopni, zabezpieczonymi balustradą. Świetlica w budynku B 
była skomunikowana z wejściem głównym znajdującym się na poziomie ulicy 
schodami z balustradą liczącymi 11 stopni. Poręcze były zabezpieczone właściwie. 
W obydwu budynkach wejściem do świetlicy były przeszklone drzwi. W drzwiach 
wszystkich kontrolowanych pomieszczeń nie było progów. 

(dowód: akta kontroli str. 183-253, 275, 617-618) 

1.6. Zapewnienie finansowania świetlicy. 

1.6.1. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w propozycjach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 502,7 tys. zł; 
681,8 tys. zł i 672,1 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: 
6 860,6 tys. zł; 8 115,9 tys. zł i 8 961,0 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy stanowiły odpowiednio 7,3%; 8,4% i 7,5%. Plany finansowe po zmianach, 
zatwierdzone przez organ prowadzący, określały wydatki Szkoły na poziomie: 
7 372,1 tys. zł, 8 357,2 tys. zł i 8 962,8 tys. zł, w tym wydatki na funkcjonowanie 
świetlicy odpowiednio: 542,7 tys. zł, 651,8 tys. zł i 672,1 tys. zł.  

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach 2014-2016 (do 30 
września) zamknięto kwotami: 7 370,6 tys. zł (w tym wydatki na świetlicę 
541,5 tys. zł), 8 325,4 tys. zł (636,4 tys. zł) i 6 463,6 tys. zł (502,2 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 254-273, 276) 

1.6.2. Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata 2014-2016 
sporządzone były przez Dyrektora Szkoły. Projekty na każdy badany rok 
uwzględniały potrzeby funkcjonowania świetlicy szkolnej. Najistotniejszym 
elementem w projektach było wynagrodzenie nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 41, 277-285) 

1.6.3. Działalność świetlicy w okresie objętym kontrolą nie była dofinansowana  
z innych źródeł. 

(dowód: akta kontroli str. 274) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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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 
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, 
uwzględniając zainteresowania i potrzeby uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 28-40) 

W sprawie tworzonych grup wychowawczych Dyrektor podała, że jest to grupa 
dzieci przebywających na zajęciach świetlicowych prowadzonych przez jednego 
nauczyciela świetlicy nieprzekraczająca 25 uczniów. Grupy tworzone są ze względu 
na potrzeby i zainteresowania uczniów oraz inne kryteria.   

(dowód: akta kontroli str. 351) 

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

(dowód: akta kontroli str. 117-136) 

Dyrektor podała, że w Szkole organizowanych jest wiele zajęć dodatkowych: koła 
zainteresowań, koła przedmiotowe oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Na 
terenie Szkoły odbywały się również zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne: 
językowe, taneczne, szachy, robotyka.   

(dowód: akta kontroli str. 403) 

2.1.3. Tworząc świetlicowe grupy wychowawcze brano pod uwagę zainteresowania  
i uzdolnienia uczniów podane przez opiekunów w kartach zapisu dziecka do 
świetlicy szkolnej.  

(dowód: akta kontroli str. 40) 

2.1.4. Statut określał, że ze względu na dużą liczbę uczniów zapisywanych do 
świetlicy, grupy tworzono na bieżąco, co godzinę, uwzględniając zainteresowania 
i potrzeby uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-31) 

2.1.5. Pracownicy świetlicy zgodnie z Regulaminem opracowywali roczne plany 
pracy i realizowali program w nich zawarty.  

 (dowód: akta kontroli str. 286-350, 42-113) 

2.1.5.1. Analiza planów pracy na II półrocze roku szkolnego 2015/2016 dla 
wybranych dwóch grup wychowawczych utworzonych w oparciu o inne kryteria niż 
zdiagnozowane potrzeby i określone zainteresowania uczniów wykazała, że 
zawierały one zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, potrzeby rozwojowe, 
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możliwości psychofizyczne oraz rozwijające zainteresowania uczniów. Każdorazowo 
wskazywano, dla jakiej grupy wiekowej przeznaczone były zajęcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 404-405) 

2.1.5.2. Analiza planów pracy na II półrocze roku szkolnego 2015/2016 dla dwóch 
grup wychowawczych wybranych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby 
i zainteresowania wykazała, że zawierały one zajęcia uwzględniające potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe, a także możliwości psychofizyczne uczniów (w przypadku 
pierwszej grupy). Plany zawierały także zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny i odrabianie lekcji (w przypadku 
drugiej grupy). 

 (dowód: akta kontroli str. 406-415) 

2.1.6. Realizacja programu zajęć świetlicowych. 

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

(dowód: akta kontroli str. 416-419) 

2.1.6.2. Analiza realizacji zajęć dwóch grup świetlicowych w kwietniu roku szkolnego 
2015/2016 utworzonej o zdiagnozowane potrzeby i określone zainteresowania 
wykazała, że zostały zrealizowane zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, 
potrzeby rozwojowe, możliwości psychofizyczne, rozwijające zainteresowania 
uczniów oraz zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 

(dowód: akta kontroli str.420-422) 

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. 183-185) 

2.3. W roku szkolnym 2015/2016 na 4 kwietnia do świetlicy zapisanych było 607 
uczniów. Badaniem, od 4 do 8 kwietnia objęto 35 uczniów, z czego do świetlicy 
w tym tygodniu uczęszczało 33. Analiza obecności 33 uczniów11 wykazała, że ich 
udział w zajęciach świetlicowych do łącznego czasu przebywania w Szkole 
kształtował się od 7 do 84% (średnio na jednego ucznia 36,6%) dla dzieci z klas 1-3 
oraz od 8 do 20% (średnio na jednego ucznia 13,4%) dla dzieci z klas 4-6. 

 (dowód: akta kontroli str. 423-426) 

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. 427-446) 

Sprawdzona w trakcie oględzin obecność uczniów w świetlicy wykazała, że w dniu 
16 listopada 2016 r. we wszystkich grupach wychowawczych liczba dzieci 
przypadających na jednego wychowawcę nie przekraczała 25. W dniu oględzin 
odnotowano obecność 244 uczniów (najwięcej jednocześnie - 62 o godzinie 14:00). 
Na 547 zapisanych do świetlicy 37 było nieobecnych w Szkole. 

                                                      
11 Z tego 26 uczniów z klas 1-3. 
12 14 tydzień 2016 r. (od 4 do 8 kwietnia) oraz 20 tydzień 2016 r. (od 16 do 20 maja). 
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W sprawie przyczyn nieobecności na zajęciach świetlicowych dzieci przebywających 
w danym dniu w szkole Dyrektor wyjaśniła, że pobyt dzieci w świetlicy nie jest 
obowiązkowy, ich obecność uzależniona jest od wielu czynników, np. systemu pracy 
rodziców, warunków pogodowych itp. 

(dowód: akta kontroli str. 275, 427-581) 

2.4. W świetlicy (budynek A) prowadzono dzienniki w formie papierowej. Do 
dzienników 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 wydruku. W świetlicy (budynek B) prowadzono dzienniki 
zajęć w formie papierowej. Imiona i nazwiska oraz oddział, do którego uczęszczają 
dzieci zamieszczono na odrębnym zestawieniu zawierającym wszystkie dzieci 
korzystające ze świetlicy. W zestawieniu odnotowywano również obecność dzieci na 
poszczególnych godzinach zajęć. Zestawienia i wydruki stanowiły integralną część 
dziennika. 

W dziennikach (prowadzonych w obydwu świetlicach) podawano cele i zadania 
zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Wychowawcy w poszczególnych dniach 
tygodnia wpisywali do nich godzinę rozpoczęcia, tematykę realizowanych zajęć  
i godzinę zakończenia pracy. 

Dyrektor podała, że z uwagi na dużą liczbę dzieci nie ma możliwości wpisania 
nazwisk dzieci do dziennika i przypisania ich do grupy konkretnemu wychowawcy. 
W pomieszczeniach, w których przebywają dzieci najmłodsze, lista obecności 
sprawdzana jest co godzinę. W przypadku uczniów starszych, z powodu ich dużej 
rotacji prowadzony jest elektroniczny system sprawdzania obecności.  

(dowód: akta kontroli str. 183-253, 582-617) 

2.5. Z „Oceny realizacji planów pracy świetlicy” wynikało, że bieżący monitoring jej 
pracy odbywał się w ramach sprawowanego przez Dyrektora nadzoru 
pedagogicznego. Przewodniczący Rady Rodziców pozytywnie zaopiniował 
funkcjonowanie świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str.139-150, 401-402, 651-652)  

Dyrektor oraz wychowawcy świetlicy podali, że wskazane byłoby zmniejszenie liczby 
uczniów pod opieką jednego wychowawcy w sytuacji, gdy są wśród nich uczniowie 
z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Nauczyciele świetlicy korzystali z publikacji ORE13, autorstwa Andrzeja Pery  
i Danuty Kmita „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego”. Szkoła 
prenumeruje kwartalnik „Świetlica w szkole”, z którego według Dyrektora korzystają 
wychowawcy świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 41, 620-634) 

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

(dowód: akta kontroli str. 635-650) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
13 Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
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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 opracowanych przez Dyrektora planach nadzoru pedagogicznego 
uwzględniono funkcjonowanie świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 2014/2015 
zaplanowano ewaluację wewnętrzną w zakresie działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. W latach 2015/2016 i 2016/2017 zaplanowano 
kontrolę organizacji pracy świetlicy szkolnej poprzez obserwacje doraźne i analizę 
dokumentacji.   

 (dowód: akta kontroli str. 352-393)  

W roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 
przeprowadzono ewaluację wewnętrzną. Celem ewaluacji była ocena stanu 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej świetlicy. We wnioskach 
podano m.in., że uczniowie chętnie uczęszczają do świetlicy, ponieważ atmosfera 
pracy w niej jest przyjazna. W ewaluacji podano, że zdaniem rodziców w świetlicy 
zapewniono bogatą ofertę zajęć i że duża grupa uczniów odrabia w niej lekcje  
i spotyka się z rówieśnikami. 

(dowód: akta kontroli str. 139-150)  

W roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego 
wicedyrektorzy Szkoły przeprowadzili kontrolę w zakresie organizacji pracy świetlicy 
szkolnej. Kontrola obejmowała obserwacje doraźne oraz analizę dokumentacji i nie 
wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 651-652)  

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

(dowód: akta kontroli str. 394-400)  

3.3. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy nie kontrolował 
funkcjonowania świetlicy szkolnej14. 

(dowód: akta kontroli str. 394-400) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Dyrektor prowadziła prawidłowy nadzór pedagogiczny nad funkcjonowaniem 
świetlicy szkolnej poprzez ewaluację wewnętrzną, kontrolę, analizę dokumentacji 
(dzienników, planów pracy świetlicy) oraz obserwację zajęć. 

 

 

 

                                                      
14 Poza kontrolą przeprowadzoną na zlecenie NIK, wymienioną w pkt 2.5. niniejszego wystąpienia. 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli15 
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 
 

                                                      
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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