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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 Jacek Kalas, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LBY/85/2016 z dnia 
21 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu1, 87-100 Toruń, ul. Legionów 210  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Lidia Stupak-Komorowska, Dyrektor Szkoły2 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą4 Dyrektor nie zapewniła w pełni prawidłowego 
funkcjonowania świetlicy szkolnej. Przede wszystkim, ze względu na ograniczenia  
lokalowe i kadrowe, nie zapewniono zajęć świetlicowych dla uczniów klas IV-VI. 
Tym samym, opieką świetlicową objęci byli wyłącznie uczniowie klas I-III. Uczniowie 
pozostałych klas, w przypadku dłuższego pozostawania w Szkole, mogli w zamian 
korzystać z czytelni. 

Kontrola wykazała również przypadki przekroczenia liczby uczniów świetlicy 
pozostających pod opieką jednego nauczyciela. Dyrektor opracowała ogólne zasady 
bezpieczeństwa uczniów korzystających ze świetlicy, jednak zabrakło w nich zasad 
przekazywania przez nauczycieli opieki na uczniami korzystającymi ze świetlicy. 

Pomieszczenia świetlicy oraz jej wyposażenie umożliwiały prowadzenie różnych 
zajęć, które obejmowały potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. W Szkole 
diagnozowano potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów.  

Dyrektor w sposób prawidłowy sprawowała nadzór pedagogiczny nad świetlicą 
szkolną, obejmujący m.in. kontrolę dziennika i sposobu prowadzenia zajęć. 

                                                      
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. 30 listopada 2016 r., z tym, że badaniami kontrolnymi objęto stany 
faktyczne i działania wcześniejsze, jeżeli miały wpływ na realizację zadania w tym okresie. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Sposób organizacji zajęć świetlicowych pod 
względem zapewnienia właściwej opieki nad 
uczniami. 

 

1.1. Wg stanu na 30 września w latach szkolnych od 2014/2015 do 2016/2017 liczba 
uczniów wynosiła odpowiednio: 631, 683 oraz 616. Z tej liczby zapisanych do 
świetlicy w roku szkolnym 2014/2015 było 160 uczniów. W latach szkolnych 
2015/2016 i 2016/2017 zapisanych odpowiednio było: 226 oraz 194. W szkole nie 
było uczniów dowożonych na zajęcia autobusami szkolnymi. Szkoła pracowała  
w systemie jednozmianowym. Lekcje w szkole odbywały się w godzinach od 8.00 do 
16.20. Od roku szkolnego 2015/2016 świetlica była czynna w godzinach 6.45-
16.305. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 375) 

1.2. Organizacja funkcjonowania świetlicy. 

1.2.1. Dyrektor nie opracowała formalnych zasad organizacji pracy świetlicy 
dotyczących określenia odpowiedzialności za opracowanie planu pracy świetlicy  
i terminu jego sporządzenia; szczegółowych zasad odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych (poza zapisem w § 27 ust. 9 pkt. 
a. Statutu dotyczących zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy); informowania  
i usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych; zasad 
przyjmowania i odbierania uczniów.  

Dyrektor podała, że w Szkole brak jest regulacji dotyczących zasad i terminów 
sporządzania planu pracy świetlicy, ponieważ obowiązuje zasada, że opracowują go 
wychowawcy świetlicy - w terminie do 31 sierpnia poprzedzającego każdy rok 
szkolny.  Dyrektor nie wymagała od rodziców ani od wychowawców klas, 
informowania  o nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych, gdyż nie są to 
zajęcia obowiązkowe.   

 (dowód: akta kontroli str. 21, 345) 

W Szkole nie było sformalizowanych zasad przekazywania opieki po zakończonych 
lekcjach nad uczniami zapisanymi do świetlicy. Dyrektor poinformowała, że praktyka 
w tym zakresie jest taka, że uczniowie odprowadzani są przez wychowawców lub 
nauczycieli kończących zajęcia z daną klasą. Zdaniem dyrektor, czynność ta 
przebiega sprawnie i rodzice nie zgłaszali zastrzeżeń.  

(dowód: akta kontroli str. 347-348, 408) 

1.2.2 Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące zgłaszania i przyjmowania 
dziecka do świetlicy oraz trybu tworzenia grup wychowawczych, uregulowane 
zostały w: 

a) statucie Szkoły, 
b) regulaminie świetlicy,  
c) procedurze przyjęcia dziecka do świetlicy, 
d) protokołach z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej uczniów do świetlicy. 

                                                      
5 W poprzednich latach szkolnych świetlica była czynna w godzinach 7.00-16.00. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W procedurze przyjęcia dziecka do świetlicy określono, m.in., że do świetlicy 
przyjmowani są uczniowie klas I-III, których rodzice pracują, uczniowie z rodzin 
niepełnych (rodzic pracuje), uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej.  

W procedurze podano również: wzór karty zgłoszenia dziecka do świetlicy; skład 
Komisji Kwalifikacyjnej; obowiązek dostarczenia przez rodziców Karty zgłoszenia do 
30 września danego roku szkolnego; termin ustalenia listy uczniów przyjętych do 
świetlicy. Nie przewidziano trybu odwoławczego. 

Regulamin świetlicy określał, m.in. że spośród uczniów klas I-III, pierwszeństwo do 
przyjęcia do świetlicy mają uczniowie klas I. Regulamin określał również czas pracy 
świetlicy, zasady dotyczące przyprowadzania i odbierania uczniów, zasady 
udawania się uczniów do biblioteki i na boisko szkolne. 

 (dowód: akta kontroli str. 15-16, 35-37, 49-52, 408) 

W Szkole brak było procedur badania oczekiwań rodziców w zakresie form 
spędzania przez dziecko czasu w świetlicy. Zdaniem Dyrektor zainteresowania 
dzieci i oczekiwania rodziców były rozpoznawane, gdyż Karta zgłoszenia dziecka 
zawiera punkt dotyczący szczególnych uzdolnień lub zainteresowań dziecka. 
Wychowawcy w świetlicy rozmawiają również bezpośrednio z rodzicami oraz 
uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. 345-348) 

Zajęcia w świetlicy były realizowane wg ramowego rozkładu dnia w świetlicy6. 
Zajęcia określone w zatwierdzonym Planie pracy były realizowane w godzinach 
9.15-11.30. 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2016/2017 Komisja kwalifikacyjna pozytywnie 
rozpatrywała wszystkie złożone przez rodziców wnioski. W roku szkolnym 
2015/2016 rodzice złożyli 232 wnioski. Pierwotnie komisja pozytywnie rozpatrzyła 
226 wniosków. W pozostałych 6 przypadkach pozytywną decyzję podjęto po 
przeprowadzonych rozmowach z rodzicami. Przyczynami wstrzymującymi były braki 
w potwierdzeniu zatrudnienia.  

W skontrolowanej grupie Kart zgłoszenia7 w sposób prawidłowy zastosowano 
obowiązującą procedurę przyjęcia do świetlicy. W Kartach zgłoszenia nie wymagano 
podania danych dotyczących stanu zdrowia ucznia.  

(dowód: akta kontroli str. 35-48, 376-405) 

Dyrektor podała, że zmiana artykułu 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty8, 
dokonana w 2014 r., nie wpłynęła na plan pracy świetlicy, gdyż dotychczasowa 
organizacja pracy świetlicy obejmowała potrzeby uczniów.  

W okresie objętym kontrolą roczne plan pracy świetlicy podzielone były na plany 
miesięczne oraz tygodniowe. Każdy tydzień miał określoną tematykę. Dla każdego 
dnia tygodnia określony był szczegółowy temat i sposób jego realizacji.  

Plan nie zawierał celów, jakie ma osiągnąć uczeń oraz wskaźników, pozwalających 
stwierdzić, które cele zawarte w planie zostały zrealizowane. Plany pracy 

                                                      
6 6.45-9.15 – przychodzenie do świetlicy, zabawy dowolne; 9.15-11.30 – zajęcia planowane, czytanie dzieciom, wyjścia i 
spacery, relaksacja; 11.30-12.30- dyżur w stołówce, obiad, zabawy dowolne; 12.30-14.30 – zajęcia indywidulane i w 
zespołach, odrabianie prac domowych, zabawy na placu zabaw; 14.30-16.30 – posiłek, zabawy sportowe i dowolne, słuchanie 
i oglądanie bajek. 

7 5 z 2014/2015 i 5 z 2015/2016 

8 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.). Dalej: „ustawa o systemie oświaty”. 
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przygotowywane były przez wychowawców świetlicy z udziałem wychowawców klas 
I-III. Zatwierdzane były przez Dyrektor i przedstawiane na Radzie Pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 56-159,  338-341, 365-373 ) 

Plan pracy świetlicy nie uwzględniał podziału na grupy wychowawcze. Dyrektor 
podała, że w zajęciach na których jest utworzona więcej niż jedna grupa uczniowie 
uczestniczą zgodnie z zainteresowaniami. Określane one są przez rodziców  
w karcie zgłoszenia i diagnozowane przez wychowawcę świetlicy.  

 (dowód: akta kontroli str. 56-154, 338-339) 

1.3. W latach szkolnych 2011/2012 oraz 2014/2015-2016/2017 w Szkole były 
cztery etaty wychowawców w świetlicy. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 
liczba etatów wynosiła  3,5.  

Liczba wychowawców w latach szkolnych 2011/2012-2016/2017 wynosiła od 
czterech do pięciu9. W tym okresie w świetlicy zatrudnionych było dziewięciu 
wychowawców. Dwóch z nich pracowało przez wszystkie ww. lata. Pozostali 
pracowali przez okres od jednego do pięciu lat.  

(dowód: akta kontroli str. 160-174) 

W okresie lat szkolnych 2014/2015-2016/2017 (do 30 września) w Szkole nie byli 
zatrudnieni asystenci wychowawców świetlicy. W roku szkolnym 2014/2015  
w świetlicy zatrudniona była osoba sprawująca opiekę w niepełnym wymiarze 
godzin. Było to nauczyciel wychowania fizycznego, który w świetlicy wykonywał 
pracę w wymiarze 13 godzin tygodniowo.  

Badanie udziału w miesięcznym czasie pracy świetlicy, zajęć prowadzonych przez 
wychowawców oraz innych nauczycieli przeprowadzono na przykładzie kwietnia 
roku szkolnego 2015/2016. W tym miesiącu nauczyciele pracowali w świetlicy 
łącznie 436,6 godzin, z tego wychowawcy świetlicy 390,3 godzin, a pozostali 
nauczyciele10 46,2 h.  

(dowód: akta kontroli str. 175-180) 

1.4.  Dla zajęć świetlicowych wykorzystywane były głównie dwa pomieszczenia,  
o powierzchni 110,02 m2 oraz 43,44 m2. Pomieszczenia te były dostosowane dla 
klas I-III.   

W pomieszczeniu głównym (w kształcie koła) wydzielone były następujące strefy:  

- porządkowa – wyposażona w wieszaki na podręczne ubrania, strefa oddzielona 
szafami i parawanem przeznaczona m.in. do przechowywania plecaków uczniów 
(pow. 6m2), 

- kręgu - tj. strefa wypoczynku i relaksu, łącząca się ze strefą przeznaczoną do 
oglądania filmów (pow. ok. 28 m2.), 

- zabawy (obok strefy kręgu) - z wykładziną dywanową przeznaczona do 
konstruowania z klocków. Posiadała wyposażenie w postaci zabawek, stoliki  
(w różnych wysokościach) przeznaczone do zajęć edukacyjnych (pow. ok. 28 m2), 

- strefa nauczyciela - w pobliżu drzwi wejściowych. Wyposażona była w biurka, 
telefon oraz wideodomofon (pow. ok.18m2), 

- strefa wystaw - na dwóch ścianach oraz na filarze pośrodku sali umieszczone były 
tablice korkowe z pracami uczniów oraz gazetki tematyczne. 

                                                      
9 Odpowiednio 5, 4, 4, 5, 4, 4. 

10 Zajęcia realizowane przez nauczycieli przedmiotów w świetlicy. Nauczyciele ci nie wykonywali w tym czasie funkcji 
opiekuńczych, była to funkcja wyłącznie wspomagająca.  
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W trakcie zajęć świetlicowych wykorzystywane były również inne obiekty lub 
pomieszczenia, w tym m.in.: plac zabaw, ogródek botaniczny, boisko szkolne, sala 
do zajęć sportowych korekcyjnych, sala gimnastyczna.  

W świetlicy było 11 okien z żaluzjami. W świetlicy nie było apteczki pierwszej 
pomocy. W pomieszczeniu wychowawców była instrukcja udzielania pierwszej 
pomocy.  

 (dowód: akta kontroli str. 182-193) 

1.5. Zapewnienie finansowania świetlicy. 

W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte  
w propozycjach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 190,3 tys. zł;  
213,8 tys. zł i 227,1 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 (3 866,1 tys. zł; 3 993,0 tys. zł  
i 4 431,0 tys. zł) wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły 
odpowiednio 4,9%, 5,4% i 5,1%. Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez 
organ prowadzący określały wydatki Szkoły na poziomie: 4 355,4 tys. zł,  
4 644,1 tys. zł i 4 618,3 tys. zł. W tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy wynosiły 
odpowiednio: 210,9 tys. zł, 230,0 tys. zł i 231,9 tys. zł.  

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach 2014-2016 (do 30 
września) zamknięto kwotami: 4 354,6 tys. zł (w tym wydatki na świetlicę  
210,9 tys. zł), 4 643,4 tys. zł (230 tys. zł) i 3 751,4 tys. zł (197,4 tys. zł). 

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

 (dowód: akta kontroli str. 194-197, 339, 375) 

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

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 Dyrektor Szkoły nie zapewniła zajęć 
świetlicowych dla uczniów klas IV-VI. Naruszono tym samym art. 67 ust. 3 ustawy o 
systemie oświaty, zgodnie z którym Szkoła była obowiązana zapewnić zajęcia 
świetlicowe wszystkim uczniom pozostającym dłużej w Szkole.  

Dyrektor wyjaśniła, że wynikało to z braku pomieszczeń i ograniczeń kadrowych. 
Wskazała, że od roku szkolnego 2015/2016 rodzice tych uczniów informowani byli  
o możliwości korzystania z czytelni biblioteki szkolnej. Dyrektor podała również, że  
w roku szkolnym 2017/2018 planowane jest dokonanie zmian w tym zakresie. 
Planuje zwrócić się do organu prowadzącego o zwiększenie etatów i pozyskanie 
dodatkowych środków finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 23-34, 53-55, 342, 346) 

Szkoła nie zapewniła w pełni prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej. Nie 
zapewniono opieki świetlicowej dla uczniów klas IV-VI. Dyrektor określiła zasady 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych. Szkoła 
posiadała odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć dla klas I-III. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

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

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

Dyrektor nie opracowała formalnych zasad diagnozowania potrzeb uczniów  
i określania zakresu ich zainteresowań na potrzeby planu pracy świetlicy. W Szkole 
brak było procedur badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzenia przez 
dziecko czasu w świetlicy.  
Dyrektor poinformowała, że nie było takiego obowiązku ani takich zaleceń 
dydaktycznych. Zdaniem Dyrektor, Szkoła rozpoznaje zainteresowania uczniów, 
gdyż rodzic każdego dziecka określa jego zainteresowania, zdolności i ma 
możliwość przekazania wszelkich uwag o swoim dziecku również w odniesieniu do 
opieki świetlicowej.  

(dowód: akta kontroli str. 338-340, 348) 

W roku szkolnym 2015/2016 w świetlicy szkolnej nie utworzono stałych grup 
wychowawczych. Tworzono grupy wychowawcze spośród uczniów uczestniczących 
w danym dniu o danej godzinie na zajęciach świetlicowych. Stworzone w ten sposób 
grupy nie miały odrębnego programu zajęć świetlicowych. Realizowały plan 
przewidziany w rocznym Planie pracy świetlicy na dany dzień.  

Jak poinformowała Dyrektor w sytuacji, gdy na zajęciach utworzono więcej niż jedną 
grupę zajęciową, uczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami. 
Zainteresowania te określone były  przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka do 
świetlicy i były diagnozowane przez wychowawców świetlicy.   

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 56-154, 345-346)  

Na podstawie kontroli jednego wybranego miesiąca11, stwierdzono, że świetlica 
realizowała określony program zajęć. W programie ujęto zajęcia uwzględniające 
potrzeby edukacyjne i  rozwojowe,  a także możliwości psychofizyczne uczniów oraz 
rozpoznane zainteresowań i określone zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 
fizyczny uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 201-205) 

2.2. Przeprowadzone oględziny12, wykazały, że zajęcia były ujęte w Planie pracy 
świetlicy na ten dzień oraz, że wychowawczyni wykorzystywała adekwatne środki 
będące w dyspozycji Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 61, 229) 

Analiza obecności losowo wybranych 35 uczniów wykazała, że ich udział  
w zajęciach świetlicowych do łącznego czasu przebywania w Szkole w okresie od 
14 do 18 grudnia 2015 r i od 4 do 8 kwietnia 2016 r. kształtował się następująco:  

- w I tygodniu 4 uczniów nie było w świetlicy, 25 uczniów było do 30% czasu,  
6 spędziło ponad 30 % czasu. W II tygodniu było to odpowiednio: 10, 19% i 6%.  

W dniu oględzin 70 uczniów zapisanych do świetlicy było na zajęciach szkolnych,  
a nie było ich w świetlicy. Dyrektor podałam, że nie analizowała faktycznej 
obecności uczniów świetlicy w danym dniu z podziałem na godziny lekcyjne, gdyż 

                                                      
11 Kwiecień 2016 r. 

12 W dniu 16 listopada 2016 r. wykonanych podczas zajęć świetlicowych pt. „Człowiek, który wyczarował najpiękniejsze baśnie 
świata”.  
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godziny pracy poszczególnych wychowawców świetlicy ustalone są zgodnie  
z planem lekcji klas i godzinami wydawania obiadów.  

 (dowód: akta kontroli str. 206-214) 

2.4. W świetlicy prowadzony był jeden dziennik w pięciu częściach z podziałem na 
klasy13. Dziennik prowadzony był w  formie papierowej. Do dziennika wpisano: cele i 
zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych, zarysy planu zajęć dnia, tematy  
i zadania zajęć z podziałem na miesiące, tematy zajęć realizowane w konkretnym 
dniu oraz wykaz uczniów oraz ich obecności na zajęciach w świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 235) 

2.5. W Szkole brak było sformalizowanych zasad oceny wykonania planu pracy 
świetlicy. Jak wyjaśniła dyrektor, oceny i podsumowania pracy świetlicy dokonują 
wychowawcy świetlicy sporządzając półroczne i roczne sprawozdania z realizacji 
zadań i celów. Z wnioskami zapoznana jest każdorazowo Rada Pedagogiczna 
podczas zebrań podsumowujących pracę za dane półrocze.  

Na tej podstawie w latach 2014-2016 stwierdzono m.in., że należy zorganizować 
koła zainteresowań w ramach działalności świetlicy. W związku z tym w godzinach 
pracy świetlicy, ośmiokrotnie zorganizowano koła zainteresowań14.  

(dowód: akta kontroli str.236-258, 340, 365-373) 

Rada Rodziców w latach objętych kontrolą nie zgłaszała wniosków dotyczących 
sposobu funkcjonowania świetlicy. Zdaniem wychowawców świetlicy nie było 
potrzeby wprowadzania zmian w funkcjonowaniu świetlicy w związku z nowelizacją 
w 2014 r. art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

dowód: akta kontroli str. 352, 407) 

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

W okresie objętym kontrolą trzykrotnie na zajęciach świetlicowych pod opieką 
jednego nauczyciela pozostawało więcej niż 25 uczniów. Tym samym naruszono 
art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Pod opieką jednego nauczyciela pozostawało ponad 25 uczniów w dniach: 

a) 16 grudnia 2015 r. od godziny 14.00 do godziny 15.00 – pod opieką dwóch 
nauczycieli pozostawało 62 uczniów, 

b) 16 listopada 2016 r. w godzinach: 

- 8.00 - 9.00 – pod opieką jednego nauczyciela pozostawało 31 uczniów, 

- 14.00 - 15.00 – pod opieką trzech nauczycieli pozostawało 89 uczniów. 

Dyrektor wyjaśniła, że powyższe przypadki były incydentalne. Kierowała się 
doświadczeniem wynikającym z faktu, że w tych dniach tygodnia nigdy wcześniej 
nie było większej liczby dzieci niż określają przepisy. 

(dowód: akta kontroli str. 206-214, 350) 

                                                      
13 Dziennik: 1) kl. I A, IB i część klasy II A , wpisanych jest 40 osób, 2) kl. II A (pozostała część), IIB, IIC, II D (część) wpisanych 
jest 40 osób, 3) IID, IIE, II F, IIG (część) wpisanych jest 40 osób, 4) II G, IIIA, III B, IIIC (część) wpisanych jest 40 osób, 5) III C, 
IIID, III E, III F (wpisanych jest 34 uczniów).  
14 2015/2016 - koło warcabowe, zajęcia rozwijające umiejętności i wiadomości z edukacji wczesnoszkolnej, koło skrable, 

zajęcia usprawniające motorykę małą, koło taneczne dla klas I -III, gry i zabawy przyrodnicze, koło plastyczne, zajęcia 

sportowe „Jestem sprawny”. 2016/2017 - zajęcia ruchowe ,zajęcia warcabowe, koło plastyczne, koło matematyczne dla 

uczniów klas II, koło matematyczne dla uczniów klas III, koło skrable, koło taneczne dla klas I-III, koło regionalistyczne. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Organizacja czasu pobytu uczniów w świetlicy nie pozwalała Dyrektor na dokładne 
zaplanowanie liczby wychowawców adekwatnej do faktycznej ilości uczniów 
obecnych w trakcie zajęć świetlicowych. W Szkole organizowano dodatkowe, 
nieprzewidziane w planie pracy świetlicy, zajęcia uatrakcyjniające pobyt uczniów  
w świetlicy. Prowadzono także zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, ale nie były one skierowane 
do grup wychowawczych lecz do wszystkich uczniów obecnych na danych 
zajęciach. Wystąpiły przypadki przekroczenia dozwolonej liczby uczniów 
pozostających pod opiekę jednego wychowawcy świetlicy.  

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
świetlicy szkolnej.  

3.1. W Szkole nie opracowano formalnych zasad oceny realizacji planu świetlicy. 
Dyrektor podała, że nie ma obowiązku formalnego dotyczącego monitorowania 
pracy świetlicy. W jej ocenie „skuteczność” realizacji działań wychowawczo-
opiekuńczych oceniana jest systematycznie podczas hospitacji. 

Prowadzony przez Dyrektor, w latach szkolnych15 objętych kontrolą, nadzór 
pedagogiczny obejmował świetlicę szkolną. Osobą wyznaczoną do wykonania tych 
czynności była zastępca Dyrektora. Określone były formy kontroli (analiza 
dzienników i innej dokumentacji wychowawców świetlicy, rozmowa z 
wychowawcami, obserwacja zajęć) oraz czas, w którym miały być kontrolowane 
wyznaczone obszary.  

(dowód: akta kontroli str. 259-328, 341, 350-351) 

3.2. Organ prowadzący sprawdzał, jak wyjaśniła Dyrektor, warunki pracy świetlicy 
przy okazji dokonywania oceny pracy Dyrektora. Na bieżąco monitorował 
prowadzenie świetlicy w formie sprawozdań statystycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 341) 

3.3. W okresie objętym kontrolą Kuratorium Oświaty przeprowadziło dwie 
kontrole16 dot. organizacji prowadzenia zajęć świetlicowych świetlicy. W kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.  

dowód: akta kontroli str. 329-334, 341, 353-364) 

W działalności kontrolowanej jednostki 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. 

  

                                                      
15 2014/2015-2016/2017. 

16 W tym jedna kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli17, wnosi o: 

1. Podjęcie działań w celu umożliwienia uczniom klas IV-VI udziału w zajęciach 
świetlicowych.  

2. Zapewnienie właściwej liczby nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy.  

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 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 Jacek Kalas 

główny specjalista k.p. 
 
 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
17 Dz.U. z 2015 r., 1096, ze zm. 
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