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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 Karol Sobieszczyk, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LBY/70/2016 
z dnia 20 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu (dalej: „Szkoła”),  
al. M. Kopernika 18, 88-100 Inowrocław 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Bawolska, Dyrektor Szkoły (dalej: „Dyrektor”) 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W okresie objętym kontrolą2 Dyrektor Szkoły zapewniła prawidłowe funkcjonowanie 
świetlicy szkolnej. Dla właściwej realizacji zadań opracowano i wdrożono niezbędne 
dokumenty, m.in. statut szkoły i regulamin świetlicy oraz plany pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Opracowano również ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów 
zapisanych do świetlicy, jednak nie uregulowano w nich zasad przekazywania przez 
nauczycieli opieki nad uczniami korzystającymi ze świetlicy.  

Tworzono grupy wychowawcze, jednak nie powstawały one na podstawie 
zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów. Opracowywano takie same 
plany zajęć świetlicowych dla wszystkich uczniów, bez uwzględnienia zróżnicowania 
ich potrzeb i zainteresowań oraz ich wieku.  

Wychowawcy mieli właściwe kwalifikacje do prowadzenia zajęć i sprawowania 
opieki nad uczniami. Pomieszczenia świetlicy oraz jej wyposażenie umożliwiały 
prowadzenie różnych zajęć, które obejmowały potrzeby edukacyjne i rozwojowe 
uczniów.  

Dyrektor sprawowała nadzór na świetlicą szkolną poprzez ustalanie i realizowanie 
planu nadzoru, modyfikację jej działalności, a także wykorzystywała ustalenia ze 
sprawowanego nadzoru do poprawy jej funkcjonowania.  

W działalności Szkoły stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przekroczenia liczby 
uczniów świetlicy pozostających pod opieką jednego nauczyciela. Nieprawidłowo 
ujmowano, w klasyfikacji budżetowej, wydatki rzeczowe na funkcjonowanie 
świetlicy, a także niewłaściwie prowadzono dziennik świetlicy w roku szkolnym 
2014/2015. 

                                                      
1 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.  

2 Od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia kontroli (17 listopada 2016 r.). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole uczyło się 
odpowiednio (wg stanu na 30 września): 591, 626 i 590 uczniów. Z tego w klasach 
I - III odpowiednio: 320, 335 i 321 uczniów i w klasach IV-VI: 271, 270 i 269 uczniów. 
Z opieki świetlicowej korzystało w tych latach (wg stanu na 30 września) 
odpowiednio: 98, 102 i 116 dzieci. Z tego w klasach I-III: 83, 80 i 94 dzieci, z klas 
IV - VI: 15, 22 i 22. Do Szkoły nie uczęszczali uczniowie korzystający z dowożenia 
do szkoły. 

W badanych latach szkolnych3 utworzonych było na początek roku szkolnego 
odpowiednio: 4, 4 i 5 grup wychowawczych. Na koniec roku szkolnego grup tych 
było odpowiednio: 6, 6 i 5. W grupach wychowawczych było od 20 do 25 uczniów. 

W roku szkolnym 2015/2016 świetlica otwarta była od 7:15 do 16:204 a w 2016/2017 
od 7:15 do 16:305. Lekcje w tych latach szkolnych odbywały się w systemie 
dwuzmianowym, w godzinach od 8:00 do 16:106. 

W badanych latach nie wpłynęły do Szkoły skargi dotyczące świetlicy szkolnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 122, 652) 

1.2. Zgodnie ze statutem Szkoły7 i regulaminem świetlicy szkolnej8 celem 
działalności świetlicy było zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej 
i rekreacji. Do jej zadań należało: (1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie 
warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej; 
(2) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, stwarzanie 
warunków uczestnictwa w kulturze; (3) kształtowanie nawyków higieny i czystości 
oraz dbałości o zachowanie zdrowia; (4) kształtowanie nawyków kultury życia 
codziennego; (5) rozwijanie samodzielności i samorządności, społecznej 
aktywności; (6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających 
ze świetlicy.  

W statucie Szkoły określono zasady organizacyjne pracy świetlicy polegające m.in. 
na tym, że liczba wychowanków w grupie wychowawczej powinna wynosić od 20 do 
25. Godziny pracy powinny być dostosowane być do potrzeb wychowawczych 
Szkoły, świetlica powinna być czynna w dni zajęć dydaktycznych. 

W statucie Szkoły i regulaminie świetlicy określono również zasady przyjmowania do 
świetlicy. Zgodnie z tymi zasadami w pierwszej kolejności do świetlicy powinny być 
przyjmowane dzieci rodziców pracujących. Do zadań wychowawców należało m.in. 
i przyjmowanie uczniów do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 
(kart zgłoszeń).  

                                                      
3 Tj. w latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 

4 Od poniedziałku do czwartku i od 7:15 do 15:30 w piątek. 

5 Od poniedziałku do czwartku i od 7:15 do 16:00 w piątek. 

6 W piątek do 15:20. 

7 Przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Nr 2/15/16 z dnia 31 sierpnia 2015 r., dalej: „statut Szkoły”. 

8 Dalej: „regulamin świetlicy”. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

5 

(dowód: akta kontroli str. 7-122, 259-265, 348-351) 

W latach szkolnych9 objętych kontrolą do świetlicy przyjęto wszystkie zgłoszone 
przez rodziców dzieci. W latach tych zgłoszono i przyjęto odpowiednio 102 i 116 
dzieci.  

Kontrola 10 losowo wybranych kart zgłoszeń wykazała, że wszystkie miały 
wypełnione dane na nich zamieszczone: imię i nazwisko dziecka, klasę, adres i nr 
telefonu. Karty były podpisane przez rodziców w dwóch miejscach.  Karta zawierała 
też pole deklaracji dobrowolnej wpłaty w wysokości 10 zł. Na zgłoszeniach tych nie 
było informacji o zatrudnieniu rodziców, tj. warunku pierwszeństwa w przyjmowaniu 
do świetlicy wskazanego w statucie Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 127-139, 653-658) 

Dyrektor wyjaśniła, że do świetlicy przyjmowane są wszystkie dzieci, których rodzice 
wyrażają potrzebę. Informacja o zatrudnieniu rodziców nie była potrzebna. Opłaty 
w kwocie 10 zł na rok były dobrowolne.  

(dowód: akta kontroli str. 502) 

Szkoła nie prowadziła badań oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez 
dziecko czasu w świetlicy. Dyrektor podała, że rozmawiano z rodzicami w trakcie 
zgłaszania dziecka do świetlicy przedstawiając im m.in. dzienny rozkład zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 503) 

W statucie Szkoły i regulaminie świetlicy uregulowano zasady przekazywania  
i odbierania uczniów  przez rodziców i opiekunów. Świetlica zapewniała 
sprawowanie opieki od chwili osobistego zgłoszenia się ucznia u wychowawcy 
świetlicy, natomiast ucznia mógł odebrać ze świetlicy jedynie rodzic lub wyznaczony 
opiekun.  

(dowód: akta kontroli str. 92-94, 120-121) 

1.3. W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 Dyrektor opracowywała roczne 
plany pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy oraz dzienne rozkłady zajęć 
świetlicowych (ujęte w dziennikach zajęć wychowawczych).  Od roku szkolnego 
2015/2016 opracowywano również miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej.  
Zadania z rocznych planów zawierano w dziennikach świetlic.  

W rocznym planie pracy świetlicy na rok szkolny 2013/2014 zawarto następujące 
ramowe zadania: (1) Organizacja pracy świetlicy; (2) Rozwijanie u dzieci 
odpowiedzialności i samodzielności; (3) Wychowanie dla bezpieczeństwa – 
rozwijanie u dzieci nawyków kulturalnego zachowania się na co dzień oraz 
poszanowania godności drugiego człowieka; (4) Organizowanie ciekawych form 
spędzania wolnego czasu; (5) Zaspokajanie potrzeb fizycznych i psychicznych 
wychowanków; (6) Kształtowanie postaw ekologicznych; (7) Kształtowanie postaw 
patriotycznych; (8) Opieka na uczniem zdolnym i mającym trudności dydaktyczne 
i wychowawcze; (9) Współpraca z domem rodzinnym, wychowawcami klas 
i pedagogiem szkolnym.  

Takie same zadania zawarto w rocznym planie pracy świetlicy na rok 2014/2015 
i 2015/2016 oraz 2016/2017.  

 

 

                                                      
9 2015/2016 i 2016/2017. 
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W roku szkolnym 2015/2016 w miesięcznych planach świetlicy zawarto cykle 
tematyczne np.: we wrześniu 2015 r.: „Witamy szkołę”, „Wspomnienia z wakacji”, 
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Nadchodzi jesień”. W planach tych dla każdego 
cyklu wyszczególniono rodzaje zajęć: „umysłowe”, „plastyczno-techniczne”, 
„ruchowe” i „umuzykalniające”.   

 (dowód: akta kontroli str. 194-214, 266-347, 352-438) 

Plany posiadały cele, jakie ma osiągnąć uczeń (np. wyrabianie nawyków 
kulturalnego współżycia w zespole świetlicowym, poznawanie zasad  
bezpieczeństwa związanego z wychowaniem komunikacyjnym). Plany te nie 
zawierały wskaźników oraz spodziewanych rezultatów realizacji przyjętych celów10. 
Dyrektor podała, że plan świetlicy nie musi zawierać metod i wskaźników rezultatów. 
Wskaźniki takie zawarte są w programach nauczania, a plan świetlicy jest spójny  
z innymi dokumentami szkoły, np. programem wychowawczym czy profilaktyki.  

Statut Szkoły nie określał terminu sporządzenia planu i formy jego zatwierdzenia11. 
Plany roczne podpisywane były przez wychowawców. Nie posiadały dat ich 
sporządzenia. Natomiast plany roczne i dzienny rozkład zajęć zawarte 
w dziennikach 2013/2014 i 2014/2015 były podpisane przez Dyrektora. Dyrektor 
podała, że nie ma wymogu określania w statucie terminu i formy zatwierdzenia 
planu świetlicy.   

(dowód: akta kontroli str. 352-438, 660) 

Dyrektor podała, że zamiana art. 67 ustawy o systemie oświaty12, nie wpłynęła na 
funkcjonowanie świetlicy. W świetlicy były realizowane zajęcia uwzględniające 
potrzeby i zainteresowania uczniów. Dowodem na to jest duża liczba uczniów 
korzystających ze świetlicy, ich zadowolenie i zadowolenie rodziców.  

(dowód: akta kontroli, str. 356-438, 501, 504) 

1.4. W badanych latach szkolnych było trzech tych samych wychowawców świetlicy. 
Byli oni zatrudnieni na trzech etatach13.  Posiadali staż pracy od 13 do 36 lat, w tym 
pedagogiczny od 13 do 33 lat oraz odpowiednie wykształcenie. 

(dowód: akta kontroli str. 123, 140) 

Poza wychowawcami świetlicy, siedmiu nauczycieli pełniło w niej, w latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Prowadzili oni 
zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Posiadali do tego 
odpowiednie wykształcenie. 

Badaniem objęto czas pracy świetlicy w kwietniu 2016 roku. W miesiącu tym czas 
pracy świetlicy wyniósł 384 godziny i 15 minut. Większość czasu pracy przypadało 
na wychowawców - 331 godzin i 15 minut, tj. 86% czasu pracy świetlicy.   

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

(dowód: akta kontroli str. 123, 124-125, 140) 

                                                      
10 Nie było takiego obowiązku prawnego.  

11 Nie było takiego obowiązku. 

12 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm., dalej: „ustawa o systemie oświaty”. 

13 Wymiar godzin zajęć wychowawczych wynosił 26 godzin tygodniowo. Było to zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm.) 
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1.5. Świetlica szkolna zlokalizowana była na parterze budynku Szkoły na wprost 
wejścia głównego. Posiadała powierzchnię 116,5 m2, przy czym jej lewa część, od 
wejścia o pow. ok. 80 m2, wykorzystywana była również na wydawanie i spożywanie 
posiłków14. Pierwsza część pomieszczenia po prawej stronie (o pow. 20 m2) 
stanowiła jednocześnie strefę: kręgu, gier i zabaw stolikowych, nauki oraz 
nauczyciela. Druga (o pow. 15 m2) stanowiła strefę zabawy. Natomiast część po 
lewej stronie od wejścia (80 m2) wykorzystywano jak strefę porządkową, nauki oraz 
wystawy.   

Na potrzeby zajęć świetlicowych (zabaw i ćwiczeń) wykorzystywane były także dwa 
pomieszczenia w piwnicy Szkoły. Jedno o pow. 24,6 m2 i drugie o pow. 48,6 m2. Od 
12:25 do 12:45, w czasie przerwy obiadowej dzieci, które nie spożywają tego 
posiłku, przebywały pod opieką nauczyciela na wydzielonej części korytarza na 
pierwszym piętrze (o pow. 50 m2).  

Podczas zajęć świetlicowych (głównie na zajęcia fizyczne, zabawy i gry na 
powietrzu) wykorzystywano również: taras przed świetlicą od strony południowej  
(o pow. 17,5 m2), część placu wyłożonego kostką od strony tarasu (o pow. 625 m2), 
boisko do gry w piłkę nożną z poliuretanową nawierzchnią o wymiarach 62 m na 30 
m (pow. 1 860 m2). Na zajęcia wykorzystywano także ogrodzony szkolny plac 
zabaw, wyposażony z programu rządowego w urządzenia zabawowe, o pow.  
500 m2. 

 (dowód: akta kontroli str. 505-534) 

1.6. W projekcie planu finansowego Szkoły na funkcjonowanie świetlicy szkolnej 
ujęto wydatki w kwocie 194,0 tys. zł w 2014 r., 202,1 tys. zł w 2015 r i 190,7 tys. zł 
w 2016 r. Organ prowadzący (Miasto Inowrocław) zatwierdził plany finansowe na te 
lata w kwotach odpowiednio: 181,6 tys. zł, 200,2 tys. zł i 158,3 tys. zł. Wydatki w 
zatwierdzonym planie na te lata były niższe od planowanych o odpowiednio: 12,4 
tys. zł (6%), 1,9 tys. zł (1%) i 32,4 tys. zł. (17%). 

(dowód: akta kontroli str. 144-193, 141-142) 

Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia poinformował, że zgłaszane potrzeby 
podlegają analizie. W związku ze zmianami w zatrudnieniu nauczycieli korekcie 
ulega również plan finansowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 492-493) 

W badanych latach (2014-2016 do 30 września) na działalność świetlicy 
wydatkowano 496,5 tys. zł, tj. 91,5% środków planowanych. 

W porównaniu do wszystkich wydatków Szkoły w tych latach (11 978,2 tys. zł) 
wydatki na świetlicę stanowiły 4,5%. W planie finansowym po zmianie wydatki te 
zwiększyły się o kwotę 2,3 tys. zł, tj. do wysokości 542,4 tys. zł. Stanowiły one 4,3% 
wszystkich wydatków (12 596,5 tys. zł).   

Dyrektor podała, że w celu sporządzenia planów finansowych dotyczących świetlicy 
szkolnej określane były jej potrzeby finansowe. Potrzeby te, w tym przede wszystkim 
wynagrodzenia i ich pochodne, kalkulowane były w oparciu o ilość wychowawców, 
nauczycieli i przewidywany czas ich pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 141-142, 144-193, 500, 503) 

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

                                                      
14 Śniadania: 8:45 – 8:55, 9:40 – 9:50, 14:25 -14:35, obiad: 12:25- 12:45. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. W roku szkolnym 2014/2015 w dzienniku świetlicy Szkoły (jednym prowadzonym 
dla wszystkich dzieci) nie odnotowywano obecności uczniów na poszczególnych 
godzinach zajęć. Poprzez to naruszono § 11 ust. 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 i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji15. 

(dowód: akta kontroli str. 194-228) 

Dyrektor wyjaśniła, że w latach 2013/2014, 2014/2015 prowadzono jeden dziennik 
świetlicy. Dokładne godziny i minuty przyjścia i wyjścia dzieci ze świetlicy 
zaznaczane były w osobnym zeszycie. Zdaniem Dyrektor dokładność taka była 
przydatna, bo liczba dzieci w świetlicy była znana w każdym momencie. Dyrektor 
dodała, że praktyki to okazały się nieprawidłowe, dlatego zdecydowano się to 
poprawić.  

 (dowód: akta kontroli str. 500, 503) 

2. W wydatkach Szkoły w latach 2014-2015 w rozdziale 85401 (świetlice szkolne) 
nie ujęto wydatków rzeczowych na funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Było to 
niezgodne z  art. 39 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowił m.in., że 
wydatki publiczne klasyfikuje się według działów i rozdziałów  określających rodzaj 
działalności. 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych16, wydatki 
związane z funkcjonowaniem świetlic klasyfikuje się do działu 854 - Edukacyjna 
opieka wychowawcza, rozdziału 85401 - świetlice szkolne. Natomiast zgodnie 
z załącznikiem 4 do ww. rozporządzenia wydatki na: - zakup materiałów 
i wyposażenia ujmuje się w paragrafie 421, a na zakup środków dydaktycznych 
i książek w paragrafie 424. 

(dowód: akta kontroli str. 141-142, 144-177)   

Dyrektor wyjaśniła, że w planach finansowych nie wyodrębniono wydatków 
rzeczowych na świetlicę szkolną, ponieważ jest ona częścią Szkoły. Np. trudno jest 
wyodrębnić ilość, np. papieru ksero do wykorzystania przez dzieci świetlicowe czy 
środków do utrzymania czystości. Wszystkie zakupy dokonywane są łącznie na 
szkołę.  

Takie same przyczyny nie ujmowania wydatków rzeczowych na świetlice szkolne 
w rozdziale 85401 wskazał Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia.  

(dowód: akta kontroli str. 492-493, 501, 503) 

Zdaniem NIK powyższe wyjaśnienia Dyrektora i Zastępcy Prezydenta nie stanowią 
usprawiedliwienia dla nie stosowania wyżej wymienionych przepisów, określających 
sposób klasyfikowania wydatków budżetowych.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na to, że: 

1. W statucie Szkoły17 w § 47 ust. 4 pkt 7 zawarto postanowienie o obowiązywaniu 
jednorazowej odpłatności na zakup materiałów do zajęć świetlicowych (artystyczno–
dydaktycznych). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła 
publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

                                                      
15 Dz. U. z 2014 r. poz. 1170, ze zm., dalej: „rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia  
2014 r. w sprawie dokumentacji”. 

16 Dz.U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 

17 Zarówno w obowiązującym od 1 września 2015 r. jak i w poprzedzającym go z 13 września 2007 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

9 

Dodatkowo art. 67 ust. 1 pkt 3 stanowił, że do realizacji zadań statutowych szkoła 
publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. 

Kontrola wykazała, że nie pobierano tych opłat, jednakże informację o dobrowolnej 
wpłacie na ten cel zawierano na kartach zgłoszeń do świetlicy. 

Dyrektor poinformowała, że w badanych latach szkolnych18 zapis ten nie był 
respektowany i że zostanie usunięty.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 37, 63, 93, 129-139, 502, 636, 638) 

2. W statucie Szkoły i regulaminie świetlicy nie ustalono zasad przekazywania opieki 
po zakończonych lekcjach nad uczniami zapisanymi do świetlicy. Nie ustalono 
również zasad przekazywania opieki nad uczniami, którzy ze świetlicy udają się na 
lekcje, a także sposobu, w jaki wychowawca świetlicy może sprawdzić przyczyny 
z powodu, których uczeń zapisany na zajęcia świetlicowe, w nich nie uczestniczy.  

Dyrektor podała, że poza statutem Szkoły i regulaminem świetlicy ustalono 
wewnętrzne zasady przyprowadzania uczniów do świetlicy w protokolarzu Rady 
Pedagogicznej19. Szczegółowo omówiono je w trakcie spotkania w zespole 
nauczycieli klas I-III20.  

NIK zwraca uwagę, że uregulowanie wyżej wskazanych procedur w statucie lub 
regulaminie świetlicy pozwoliłby rodzicom na łatwiejsze zapoznanie się z tymi 
zasadami.   

 (dowód: akta kontroli str. 92-94, 120-121, 638, 660-666) 

Dyrektor Szkoły opracowała ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do 
świetlicy. Pomieszczenia wykorzystywane do zajęć świetlicowych spełniały 
odpowiednie warunki. Ponadto zapewniono finansowanie świetlicy, jednak nie 
ujmowano wydatków rzeczowych na nią w odpowiednim rozdziale klasyfikacji 
budżetowej. Plany pracy świetlicy zawierały zadania uwzględniające potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe i możliwości psychofizyczne oraz rozwijające uczniów.  

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

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

Dyrektor podała, że informacje o zainteresowaniach uczniów zbierano ustnie od 
rodziców podczas przyjmowania dziecka do świetlicy. 

W statucie Szkoły określono zadania polegające m.in. na (1) organizowaniu pomocy 
w nauce, tworzeniu warunków do nauki własnej, przyzwyczajaniu do samodzielnej 
pracy umysłowej; (2) ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
stwarzaniu warunków uczestnictwa w kulturze; (3) kształtowaniu nawyków higieny 
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; (4) kształtowaniu nawyków kultury 
życia codziennego; (5) rozwijaniu samodzielności i samorządności, społecznej 
aktywności. 

(dowód: akta kontroli, str. 36-38, 92-93, 118-121, 501, 503) 

                                                      
18 2014/2015, 2015/2016. 

19 Z dnia 29 sierpnia 2014 r. i 22 września 2015 r.  

20 Z dnia 8 października 2014 r. 
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W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 utworzono w Szkole odpowiednio  6 i 5  
grup wychowawczych, uwzględniające podział wiekowy na klasy I-III, IV-VI. W roku 
szkolnym 2015/2016 utworzono 5 grup z klas I-III oraz jedną z klas IV-VI, natomiast 
w roku szkolnym 2016/2017 utworzono odpowiednio 4 i 1 takie grupy. 

Wszystkie grupy wychowawcze w tym dzieci zróżnicowane wiekowo (klasy I-III i IV-
VI) miały takie same plany – programy zajęć świetlicowych, w tym roczne 
i miesięczne plany oraz dzienne rozkłady zajęć.  

Plany te obejmowały zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe 
i możliwości psychofizyczne uczniów oraz rozwijające ich zainteresowania, a forma 
ich realizacji była zróżnicowana. W badanym roku szkolnym 2015/2016 zajęcia 
edukacyjne polegały m.in. na nabywaniu wiedzy. Zajęcia obejmujące potrzeby 
rozwojowe uczniów polegały m.in. na rozmowach i pogadankach; rozwiązywaniu: 
zadań, krzyżówek, zagadek; zabawach ruchowych na boisku. Zajęcia 
uwzględniające możliwości psychofizyczne polegały m.in. na zabawach i grach, 
odrabianiu lekcji. Natomiast przewidziane w planach zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów podzielone były na plastyczne, muzyczne, czytelnicze, 
teatralne.  

  (dowód: akta kontroli, str. 266-437, 352-449, 457-491) 

Takie same plany zajęć dla wszystkich grup wychowawczych realizowane były 
w różnych formach zajęć. Realizacja planu dwóch grup21 obejmowała zajęcia 
uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne 
uczniów, rozwijające ich zainteresowania, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 
uczniów oraz odrabianie lekcji. Wszystkie te zajęcia prowadzone były w badanym 
miesiącu kwietniu 2016 r. i dodatkowo obejmowały odpowiednie cykle tematyczne 
(omówione w pkt. 1.3. wystąpienia). 

  (dowód: akta kontroli, str. 439-456) 

Prowadzenie przez Szkolę zajęć świetlicowych zgodnie z dyspozycjami określonymi 
w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty potwierdzone zostało wynikiem kontroli 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy22 przeprowadzonej na zlecenie NIK23. 

 (dowód: akta kontroli, str. 625-635) 

2.2. Warunki lokalowe i wyposażenie świetlicy w meble (szczegółowo opisane w pkt. 
1.5. wystąpienia) oraz gry edukacyjne, stolikowe, planszowe, zabawki, materiały do 
zajęć24, sprzęt sportowy25 umożliwiały prowadzenie zajęć objętych ww. planem 
i dziennym rozkładem zajęć świetlicowych. 

  (dowód: akta kontroli, str. 439-456, 505-532) 

Potwierdziła to również ww. kontrola Kuratorium w której stwierdzono, że 
wyposażenie świetlicy uwzględnia wiek uczestników, rodzaj prowadzonych zajęć 
oraz potrzeby i zainteresowania uczniów. 

(dowód: akta kontroli, str. 625-635) 

                                                      
21 Nr 1 i 6. 

22 Dalej: „Kuratorium”. 

23 Na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1096, ze zm.), dalej „ustawa o NIK”. 

24 Kredki ołówkowe, świecowe, suche pastele, farby plakatowe i akwarelowe, plastelina, modelina, kolorowa 
kreda, chusta , bloki białe i kolorowe, bibuła, krepa, czasopisma, książki, płyty DVD. 

25 Piłki, skakanki, linki. 
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2.3. W roku szkolnym 2015/2016 w badanym tygodniu kwietnia 2016 r.26 do świetlicy 
zapisanych było 146 uczniów. Analiza obecności losowo wybranych 29 uczniów27 
z tego okresu wykazała, że udział obecności uczniów w zajęciach świetlicowych 
(125 godzin) do łącznego czasu ich przebywania w Szkole (643 godzin)28 stanowił 
19,4%. 

Badanie liczby uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela w dwóch 
wybranych tygodniach29 wykazało, że na 88 godzin zajęć świetlicowych 
w 71 godzinach zapewniono opiekę uczniom w grupach nieprzekraczających 
25 dzieci przypadających na jednego nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli, str. 243-258, 643-650) 

Przeprowadzona w trakcie oględzin obecność uczniów w świetlicy wykazała, że 
w dniu 25 października 2016 r. we wszystkich pięciu grupach świetlicowych liczba 
dzieci przypadających na jednego wychowawcę nie przekraczała 25. W tym dniu 
odnotowano w świetlicy obecność 42 uczniów, spośród 116 zapisanych, przy czym 
nieobecnych w Szkole było 8 uczniów.  

Dyrektor wyjaśniła, że nieobecność w świetlicy 66 uczniów w tym dniu wynikała 
z różnych przyczyn, a nieobecność ta nie jest weryfikowana. 

(dowód: akta kontroli, str. 508-510, 535-536, 636, 638) 

2.4. W kontrolowanym okresie prowadzono w świetlicy dzienniki zajęć w formie 
papierowej. W każdym z 5 badanych dzienników w roku szkolnym 2016/2017 
podawano wszystkie wymagane informacje stosownie do § 11 ust. 
1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
w sprawie dokumentacji. Ponadto zawarto w nich plan pracy trzech wychowawców 
świetlicy na rok szkolny 2016/2017 i pozostałych czterech nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli, str. 266-347, 506-507) 

2.5. W Szkole dokonywano oceny realizacji planu świetlicy na lata szkolne 
2014/2015 i 2015/2016 na wspólnych spotkaniach z nauczycielami świetlicy. 

Dyrektor podała, że wszystkie wysunięte na tych spotkaniach wnioski 
wykorzystywane były do modyfikacji planów i codziennej działalności świetlicy. 
Między innymi zwiększono liczbę godzin pensum nauczycielskiego i czas pracy 
świetlicy.  

(dowód: akta kontroli, str. 639-640) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W poddanych analizie dwóch tygodniach30 roku szkolnego 2015/2016 wystąpiło 
20 przypadków przekroczenia liczby ponad 25 uczniów przebywających w świetlicy 
przypadających na jednego wychowawcę. Było to niezgodne z art. 67 ust. 4 ustawy 
o systemie oświaty. 

W tygodniu od 4 do 8 kwietnia 2016 r. na 39 przepracowanych godzin przekroczenie 
wystąpiło w ośmiu przypadkach31. W drugim wybranym tygodniu32 na 49 godzin 
przepracowanych odnotowano  1233  takich przypadków.   

                                                      
26 Od 4 do 8 kwietnia. 

27 24 z klas I-III i 5 z klas IV-VI. 

28 518 godzin lekcyjnych i 125 godzin zajęć świetlicowych. 

29 Od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. i od 4 do 8 kwietnia 2016 r.   

30 Tydzień: od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. i od 4 do 8 kwietnia 2016 r. 

31 20,5%. 
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(dowód: akta kontroli, str. 230-233, 243-246, 504, 641-650) 

Dyrektor wyjaśniła, że w badanym tygodniu 2015 r. na pierwszych godzinach była 
zbyt duża liczba uczniów, ponieważ wynikało to ze sprawdzenia przez 
wychowawców obecności uczniów  zaraz po ich przyjściu. Niektórzy uczniowie 
w świetlicy byli tylko 5-15 minut i zaraz po przyjściu o godzinie 7.50 wychodzili na 
lekcje. W dzienniku już tej obecności nie można było poprawić (rubryka obecności 
obejmuje godzinę). W bieżącym roku szkolnym zmieniono zasady, rano nie są 
wpisywane obecności 5 minutowe, a uczniowie nawet jak są zapisani do świetlicy, 
idą bezpośrednio na lekcje. Reszta przypadków, w których liczba uczniów jest 
zwiększona od 3 do 8 osób w godzinach popołudniowych mogła wynikać ze 
sprawdzenia obecności na początku godziny, a dziecko zaraz po tym opuściło 
świetlice.  

(dowód: akta kontroli, str. 501, 504) 

NIK wskazuje, że zgodnie z wymienionym przepisem ustawy o systemie oświaty, 
Szkoła powinna zapewnić wszystkim uczniom zapisanym do świetlicy prowadzenie 
zajęć świetlicowych. Zajęcia te muszą być prowadzone w grupach 
nieprzekraczających 25 dzieci przypadających na jednego wychowawcę, w każdej 
godzinie pracy świetlicy, niezależnie od czasu ich pobytu. 

W Szkole utworzono grupy wychowawcze. Jednak nie tworzono ich na podstawie 
diagnozy uwzględniającej potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów. Opracowywano takie same plany zajęć świetlicowych dla wszystkich 
uczniów, bez uwzględnienia zróżnicowania ich potrzeb i zainteresowań oraz ich 
wieku. Jako nieprawidłowe uznaje się przypadki w których zajęcia świetlicowe 
prowadzone były w grupach przekraczających liczbę 25 uczniów przypadających na 
jednego wychowawcę. 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych 

3.1. W opracowanych przez Dyrektora planach nadzoru pedagogicznego34 w roku 
szkolnym 2016/2017 uwzględniono funkcjonowanie świetlicy szkolnej. 

W planie tym założono kontrolę przez dyrektora organizacji i funkcjonowania 
świetlicy szkolnej poprzez analizę dokumentacji i obserwacji prowadzonej w roku 
szkolnym.   

Natomiast realizację zadań świetlicy (sprawozdania dotyczące jej działalności) 
przedstawiono w protokołach z posiedzeń Rady Pedagogicznej 4 krotnie35. 
W sprawozdaniach tych nie było informacji dotyczących oceny pracy świetlicy. 

  (dowód: akta kontroli, str. 537-552, 561-579) 

Dyrektor wyjaśniła, że w ramach sprawowanego nadzoru wspólnie z nauczycielami 
świetlicy dokonywała oceny realizacji planu pracy świetlicy, modyfikowała jej 
organizację m.in. poprzez zwiększenie liczby godzin (o 0,5 etatu pensum 
nauczycielskiego) i wydłużenie w czasu pracy świetlicy (do 16:30). Ponadto 
dokonywała obserwacji i hospitacji zajęć świetlicowych. 

                                                                                                                                       
32 Od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. 

33 24,5%. 

34 W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. 

35 27 stycznia i 26 czerwca 2015 r., 11 lutego i 28 czerwca 2016 r. 
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Dyrektor wyjaśniła także, że praca świetlicy jest kontrolowana na bieżąco poprzez 
obserwację i analizę dokumentów, natomiast rodzice pozytywnie wyrażali się o jej 
pracy. 

(dowód: akta kontroli, str. 122, 561-579, 636, 638, 640, 660, 667-681) 

3.2. W badanym okresie organ prowadzący Szkołę nie sprawdzał warunków 
prowadzenia zajęć świetlicowych, wyposażenia świetlicy oraz zapewnienia środków 
finansowych na jej działalność. Przeprowadził on w badanym okresie trzy kontrole36 
jednak nie obejmowały one ww. zakresu. 

(dowód: akta kontroli, str. 580-607) 

3.3. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przeprowadziło37 w Szkole w latach od 
2014 do 2016 r. (do dnia kontroli – 23 października 2016 r.) trzy kontrole. Dwie 
z nich38 dotyczyły organizowania funkcjonowania (pracy) świetlicy szkolnej. 
Natomiast trzecia doraźna39 kontrola dotyczyła przestrzegania bezpieczeństwa 
i zapewnienia opieki świetlicowej uczniom klas I40. W wyniku tych kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 608-621) 

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

Dyrektor sprawowała nadzór nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, poprzez 
wykonywanie nadzoru pedagogicznego, a także wykorzystywała ustalenia ze 
sprawowanego nadzoru do poprawy jej funkcjonowania.  

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Ujmowanie wydatków rzeczowych na funkcjonowanie świetlicy w odpowiednim 
rozdziale klasyfikacji budżetowej.  

2. Podjęcie działań zapewniających prowadzenie zajęć świetlicowych w grupach 
nie przekraczających 25 uczniów przypadających na jednego wychowawcę. 

 

 
 

                                                      
36 W 2014 r. kontrolę gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; w 2015 r.: kontrolę wydatków 
poniesionych w 2014 r. i funkcjonowania kontroli zarządczej oraz kontrolę z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej budynku i pomieszczeń Szkoły. 

37 Oprócz kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK opisanej w pkt. 2.1 wystąpienia pokontrolnego. 

38 Z 7 kwietnia 2014 r. i 15 marca 2016 r. 

39 Kontrola z dnia 18 września 2015 r. przeprowadzona na podstawie zgłoszenia rodziców na ogólnopolskiej 
infolinii MEN. 

40 Przeprowadzono również kontrole na zlecenie NIK, o której mowa w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz, dnia …… stycznia 2017 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Karol Sobieszczyk 

Główny specjalista k.p. 
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podpis podpis 
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