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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 

Kontrolerzy 1. Tadeusz Bejgerowski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/71/2016 z 20 września 2016 r. 

2. Łukasz Burczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/120/2016 z 20 grudnia 2016 r. 

3. Karol Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/121/2016 z 23 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 190-193) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu 
Kujawskim, ul. Słowackiego 4, 86 – 050 Solec Kujawski1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Helena Składanowska, Dyrektor Szkoły2 

(dowód: akta kontroli str. 5, 421-422) 

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

W Szkole diagnozowano potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, nie tworząc jednak na tej podstawie świetlicowych grup wychowawczych. 
Grupy te formowano w oparciu o inne kryteria, takie jak wiek dzieci, godziny 
rozpoczęcia i zakończenia lekcji w poszczególnych dniach tygodnia oraz godziny 
przywozów i odwozów dzieci dojeżdżających autobusami szkolnymi. 

W Szkole przestrzegano procedur bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy, 
określonych w regulaminie, w tym dotyczących przekazywania opieki nad uczniami, 
którzy po zakończonych lekcjach udają się do świetlicy lub ze świetlicy do autobusu 
szkolnego.  

                                                           
1 Dalej: „Szkoła”. 
2 Od 1 września 2007 r.. dalej: „Dyrektor”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Badaniem objęto okres od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. 13 stycznia 2017 r. oraz okres 
poprzedzający w zakresie działań i danych niezbędnych do dokonania ocen w badanych obszarach. 

Ocena ogólna 



 

5 

Dyrektor Szkoły sprawowała nadzór nad świetlicą poprzez obserwację zajęć 
i kontrolę prawidłowości prowadzonej dokumentacji. Ustalenia z nadzoru były 
wykorzystywane do poprawy funkcjonowania świetlicy.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przypadków przekraczania dopuszczalnej 
liczby uczniów przebywających jednocześnie w świetlicy i pozostających pod opieką 
jednego wychowawcy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Według stanu na 30 września, liczba uczniów uczęszczających do Szkoły 
w kolejnych latach szkolnych wynosiła 783 w roku 2014/2015, 815 w roku 
2015/2016 i 722 w roku 2016/2017. Do klas 1-3 uczęszczało odpowiednio 371, 425 
i 355 uczniów, do klas 4-6 odpowiednio 339, 335 i 323 uczniów. Liczba uczniów 
wymagających dowożenia wynosiła odpowiednio 74, 79 i 76. 

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017, według stanu na 
30 września utworzonych było każdorazowo sześć świetlicowych grup 
wychowawczych liczących od 20 do 40 uczniów. W poszczególnych latach 
szkolnych (na 30 września) do świetlicy było zapisanych odpowiednio 152, 120 i 165 
uczniów, z czego dziesięciu, dziewięciu i dziewięciu z klas zerowych, 98, 77 i 114 
z klas 1-3 oraz 44, 34 i 42 z klas 4-6.  

Lekcje odbywały się pomiędzy 8.00 a 15.45. Świetlica pracowała w godzinach od 
7.00 do 16.00. W latach objętych kontrolą do Dyrektor Szkoły nie wpłynęły skargi 
dotyczące świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 8) 

1.2. Zgodnie ze statutem Szkoły5 i regulaminem świetlicy szkolnej6, świetlica 
stanowiła pozalekcyjną formę opiekuńczo – wychowawczej działalności Szkoły. Jej 
celem było zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy  
w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. Określone  
w ww. dokumentach założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy 
przewidywały m.in., że: 
- opiece świetlicy podlegają uczniowie: zapisani przez rodziców pracujących, 
dojeżdżający, nieuczęszczający na religię i oczekujący na zajęcia lekcyjne  
w ramach zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli; wniosek o zapisanie 
dziecka składają rodzice lub opiekunowie prawni; 
- godziny pracy świetlicy ustala dyrektor po konsultacji z wychowawcami świetlicy  
i z uwzględnieniem ewentualnych potrzeb zgłaszanych przez rodziców zapisanych 
uczniów; 
- zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów, 
w oparciu o roczne plany pracy i program wychowawczy świetlicy (obowiązujący od 
roku szkolnego 2014/2015), z uwzględnieniem rozkładu zajęć dydaktycznych 
w Szkole; 
- przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać wyłącznie uczniowie do niej 
zapisani (w tym dojeżdżający) lub dzieci oczekujące na lekcje i zajęcia dodatkowe, 
za wiedzą i zgodą wychowawcy świetlicy; wychowankom świetlicy będących na 
zajęciach dydaktycznych nie wolno w niej przebywać podczas przerw 
śródlekcyjnych; 

                                                           
5 Dalej: „Statut”. 
6 Dalej: „regulamin świetlicy”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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- zapisani uczniowie natychmiast po zakończeniu zajęć dydaktycznych muszą 
zgłosić się w świetlicy; nie wolno im samodzielnie lub bez zgody wychowawcy 
świetlicy opuszczać pomieszczeń świetlicy i terenu Szkoły; samowolne opuszczenie 
świetlicy traktowane jest jak ucieczka z lekcji, o czym niezwłocznie powiadamia się 
wychowawcę klasowego i rodziców ucznia; 
- uczeń może zostać zwolniony z zajęć świetlicowych tylko za zgodą rodziców, 
pisemną lub ustną (z odpowiednim wpisem w zeszycie zwolnień indywidualnych); 
- do obowiązków wychowawców świetlicy należy odbieranie z autobusów szkolnych 
uczniów nimi dojeżdżających, a także dbałość o bezpieczeństwo dzieci 
przebywających w świetlicy przed lekcjami, od momentu przyjazdu do Szkoły do 
przerwy przed pierwszą lekcją zgodnie z planem lekcji, oraz podczas oczekiwania 
na odjazd autobusu po odbytych zajęciach dydaktycznych; 

Do zadań świetlicy należało: 1) tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia, organizowanie zajęć i zabaw zgodnie 
z planem pracy; 2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury 
fizycznej, w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy 
rozwój fizyczny dzieci; 3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie 
i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań; 4) stwarzanie warunków do uczestnictwa 
w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; 
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 
i czystości oraz dbałości o własne zdrowie; 6) rozwijanie samodzielności oraz 
aktywności społecznej, 7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, 
wychowawcami klas i środowiskiem lokalnym Szkoły. 

W Statucie i regulaminie świetlicy nie określono szczegółowych zasad naboru do 
świetlicy (w tym trybu rozpatrywania wniosków o przyjęcie dziecka), terminu 
opracowania rocznego planu pracy świetlicy oraz kryteriów tworzenia grup 
wychowawczych. 

(dowód; akta kontroli str. 42-45, 54-56, 238-246) 

W okresie objętym kontrolą do świetlicy przyjęto wszystkie zgłoszone dzieci. Analiza 
dziesięciu losowo wybranych kart zgłoszeń z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 
wykazała, że we wszystkich przypadkach zawierały one personalia dziecka, datę 
urodzenia, oznaczenie klasy, do której uczęszcza, adres zamieszkania, dane 
rodziców lub opiekunów prawnych (adresy, telefony kontaktowe). Zawierały one 
również informacje o miejscach zatrudnienia rodziców lub opiekunów, dane osób 
upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy, a ponadto oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy w celu 
powrotu do domu. W kartach zamieszczano krótkie informacje rodziców na temat 
szczególnych uzdolnień i zainteresowań dziecka. Na wnioskach nie było zapisów 
dotyczących deklaracji opłat miesięcznych na fundusz świetlicy oraz innych form 
wsparcia finansowego świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 42-56; 171-183; 208-217-221) 

Szkoła nie określiła pisemnych procedur badania oczekiwań rodziców w zakresie 
form spędzania przez dzieci czasu w świetlicy i nie przeprowadzała diagnoz w tym 
kierunku. Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, wykorzystywano wyłącznie 
informacje o dzieciach przekazywane przez rodziców we wnioskach o przyjęcie do 
świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 29-33) 

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

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

Dyrektor Szkoły poinformowała, że brak ustalenia procedur pomiaru wynikał 
z przyjętej praktyki przeprowadzania ewaluacji pracy świetlicy wyłącznie w oparciu 
o obserwacje dyrektora i uczących nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 218-221) 

Zapisy planów na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 nie uległy zmianom 
w porównaniu do planu na rok szkolny 2013/2014. Plany te wyczerpywały 
dyspozycję zmienionego w 2014 r. art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty9, zgodnie z którym świetlica winna zapewniać zajęcia 
uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości 
psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 57-69; 96-169; 460474) 

1.4. Według stanu na 30 września 2014 r., 2015 r. i 2016 r. liczba etatów 
wychowawców świetlicy wynosiła odpowiednio 3, 2, 4 i 4. Liczba faktycznie 
zatrudnionych wychowawców wynosiła odpowiednio: cztery, sześć i sześć (w tym 
dwie osoby na pełnym etacie). Według stanu na 1 września 2016 r. pedagogiczny 
staż pracy sześciu wychowawców świetlicy wynosił 20, 18, 15, 12, siedem i trzy lata. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-11) 

Poza wychowawcami, w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 opiekę 
w świetlicy sprawowali odpowiednio: jeden, dwóch i jeden nauczyciel, w wymiarze 
od jednej do dwóch godzin tygodniowo. Nauczyciele ci prowadzili zajęcia 
opiekuńczo - wychowawcze, kółko religijne, zajęcia umuzykalniające, czytelnicze  
i z języka angielskiego. Szkoła nie zatrudniała asystentów wychowawców świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 12) 

 

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 w świetlicy zorganizowano uczniom naukę 
języka angielskiego. Według informacji Dyrektor Szkoły, zajęcia były prowadzone 
przez nauczyciela anglistę dla dwóch grup dzieci liczących od trzech do dziesięciu 
uczniów w większości z klas 1-3, w wymiarze jednej godziny w tygodniu dla każdej 
z nich. Pierwszą grupę stanowili uczniowie, którzy sami wykazywali chęć udziału 
w tych zajęciach albo których rodzice wnioskowali o to w karcie zgłoszenia dziecka 

                                                           
7 Przykładowo, we wrześniu zaplanowano takie tematy jak: „Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy 
szkolnej”, „Bezpieczeństwo na drogach i ulicach”, „Wspomnienia z wakacji”, „Sprzątanie świata, „Nadchodzi 
jesień””, w listopadzie – „Pamiętajmy o tych, którzy odeszli – Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki”, „Narodowe 
Święto Niepodległości”, „Wyścig po szóstki. Wdrażanie nawyku systematycznego odrabiania prac domowych”, 
„Jestem zdolny – moje mocne strony, „Andrzejkowe wróżby”, w maju – „Majowe święta”, „Jestem Polakiem 
i Europejczykiem, „Książka moim przyjacielem”, „Obserwujemy otaczającą nas przyrodę”, „Nasze zabawy 
w teatr””. 
8 Szkoła nie miała obowiązku zawierania procedur pomiaru w planach pracy świetlicy. 
9
 Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm., dalej: „ustawa o systemie oświaty”. 
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do świetlicy. Do drugiej grupy zakwalifikowano dzieci mające trudności w nauce 
angielskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 218-221; 475-476) 

Badanie udziału zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz przez innych 
nauczycieli w miesięcznym czasie pracy świetlicy przeprowadzono na przykładzie 
kwietnia roku szkolnego 2015/2016. Stwierdzono, ze zajęcia prowadzone były we 
wszystkie dni robocze, w godzinach od 7.00 do 16.00. Łączna liczba godzin pracy 
wszystkich nauczycieli wyniosła 464 godziny i 20 minut, z czego nauczyciele 
wychowawcy przepracowali 426 godzin i 20 minut (92%), a pozostali nauczyciele 38 
godzin (8%). 

(dowód: akta kontroli str. 19) 

1.5. Świetlica znajdowała się na wysokim parterze głównego budynku Szkoły 
w miejscu wydzielonym, w sąsiedztwie biblioteki i sekretariatu. Składała się 
z jednego pomieszczenia o pow. 78,5 m², w którym wyodrębniono: 1) strefę 
porządkową, wyposażoną w półki na tornistry i plecaki; 2) strefę nauczyciela 
z zamykanym na klucz biurkiem wychowawców oraz szafą i komodą z materiałami 
repertuarowymi; 3) strefę komputerową, wyposażoną w pięć stanowisk komputerów 
stacjonarnych; 4) obszar stanowiący jednocześnie strefę kręgu i strefę zabawy, 
pokryty dywanem, wyposażony m.in. w kanapę, telewizor i odtwarzacz DVD; 
5) strefę nauki, w której znajdowały się stoliki, krzesełka i tablica multimedialna 
z dostępem do Internetu; 6) strefę magazynową, zawierającą szafy, w których 
przechowywano gry, książki, zabawki i materiały papiernicze; 7) strefę wystawy, 
służącą do ekspozycji prac plastycznych i rękodzielniczych dzieci, znajdującą się na 
ścianie, po obu stronach tablicy multimedialnej, oraz na drzwiach szaf. 

Na potrzeby świetlicy wykorzystywano również pomieszczenie dodatkowe o pow. 
19 m², znajdujące się na parterze budynku, przeznaczone głównie dla dzieci z klas 
1-3, wyposażone w stoliki, krzesełka, szafki z pomocami dydaktycznymi, tablicę 
multimedialną i tablicę sucho ścieralną. W zależności od pogody część zajęć 
świetlicowych (np. gry i zabawy ruchowe) przeprowadzano na terenie szkolnego 
kompleksu boisk sportowych typu „Orlik”, na szkolnym placu zabaw oraz w salach 
gimnastycznych – małej i dużej. 
W świetlicy nie było apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej10. W razie 
konieczności, wychowawcy świetlicy korzystali z apteczek znajdujących się 
w gabinecie pielęgniarskim i sekretariacie.  
Analiza frekwencji przeprowadzona w dniu 22 listopada 2016 r. wykazała, że liczba 
dzieci i nauczycieli obecnych w świetlicy wynosiła odpowiednio: o 7.00 - 54 i dwóch, 
o 8.00 - 44 i dwóch, o 9.00 - 37 i trzech, o 10.00 – 29 i trzech, o 11.00 – 38 
i czterech, o 12.00 – 28 i trzech, o 13.00 – 37 i dwóch, o 14.00 – 23 i dwóch, o 15.00 
– 23 i dwóch. 

 (dowód: akta kontroli str. 8; 13-17; 147-169) 

1.6. W latach 2014 – 2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w projektach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 113,3 tys. zł, 125,0 tys. zł 
i 186,4 tys. zł. Organ prowadzący (gmina Solec Kujawski) 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: 
5 081,5 tys. zł, 5 261,9 tys. zł i 5 573,0 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy stanowiły odpowiednio 2,2%, 2,4% i 3,3%.  

                                                           
10 Nie było takiego obowiązku. 
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Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący określały 
wydatki Szkoły na poziomie odpowiednio: 5 140,5 tys. zł, 5 321,4 tys. zł  
i 5 637,1 tys. zł, w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio: 112,5 tys. 
zł, 137,1 tys. zł i 183,7 tys. zł. Wykonanie planów finansowych w poszczególnych 
latach 2014 – 2016 (do 30 września) zamknęło się kwotami: 5 072,5 tys. zł, 5 258,9 
tys. zł i 4 073,7 tys. zł, w tym wydatki na świetlicę wyniosły: 111,9 tys. zł, 136,8 tys. 
zł i 137,6 tys. zł. 

W 2016 r. organ prowadzący przekazał dodatkowo Szkole, na potrzeby świetlicy, 
tablicę interaktywną wraz z wyposażeniem o wartości 12,8 tys. zł 

(dowód: akta kontroli str. 20-28; 444-445) 

Projekty planów finansowych Szkoły na lata 2014 – 2016 sporządzane były przez 
Głównego Księgowego i Dyrektor Szkoły. Opracowywano je w oparciu o założenia 
zawarte w wydawanych corocznie zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Solec 
Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania budżetu 
gminy. Finansowe potrzeby świetlicy określała Dyrektor Szkoły, po konsultacji 
z wychowawcami. 

(dowód: akta kontroli str. 299-307; 310-318) 

W okresie objętym kontrolą działalność świetlicy została dofinansowana ze środków 
Rady Rodziców w łącznej wysokości 1,5 tys. zł, z czego w 2014 r. zakupiono 
materiały papiernicze i plastyczne za kwotę 0,6 tys. zł, a w 2016 r. przeprowadzono 
renowację kanapy i zakupiono artykuły biurowe za 0,9 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 22; 446-452) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

NIK zwraca uwagę, że w dokumentacji wewnętrznej Szkoły (Statut, regulamin 
świetlicy) nie ustalono: 1) trybu rozpatrywania wniosków o przyjęcie dziecka do 
świetlicy (kwalifikowania dzieci), 2) terminu opracowania rocznego planu pracy 
świetlicy, 3) kryteriów podziału dzieci uczęszczających do świetlicy na grupy 
wychowawcze. Wymienione zagadnienia stanowią istotny element w organizacji 
pracy świetlicy, dlatego wskazanym byłoby ich formalne uregulowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 42-56) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, nieuwzględnienie powyższych zagadnień 
w dokumentacji organizacyjnej Szkoły wynikało z następujących powodów: 
- w przypadku trybu kwalifikowania dzieci uznano, że Szkoła ma obowiązek 
przyjęcia do świetlicy wszystkich zgłoszonych uczniów; 
- w przypadku terminu sporządzenia planu pracy stosowano zasadę, że wszystkie 
szkolne plany winny być opracowane i przedłożone do akceptacji Radzie 
Pedagogicznej do 15 września każdego roku szkolnego; 
- w przypadku kryteriów formowania grup wychowawczych nie uznano tego za 
celowe, gdyż stosowany w Szkole dwuzmianowy tryb prowadzenia zajęć lekcyjnych 
oraz godziny przywozu i odwozu uczniów dojeżdżających były głównymi czynnikami 
zewnętrznymi regulującymi pracę świetlicy, a jednocześnie były one podstawową 
przyczyną braku możliwości tworzenia stałych grup wychowawczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 218-221) 

Szkoła określiła zasady odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć 
świetlicowych, zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po zajęciach 
świetlicowych. Nie zostały określone w pisemnej formie zasady informowania 
i usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych. W szkole 
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badano oczekiwania rodziców związane z zajęciami świetlicowych. Szkoła posiadała 
odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć świetlicowych. 

 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

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

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, w pracy świetlicy (zwłaszcza przy 
kierunkowaniu sposobów udzielania dzieciom wsparcia przy odrabianiu lekcji) 
wykorzystywano wyniki diagnoz przeprowadzanych na zasadach ogólnych, przez 
wychowawców, pedagoga szkolnego i psychologa (rozmowy z dziećmi, analiza 
zeszytów przedmiotowych i kart pracy). Zainteresowania dzieci uczęszczających do 
świetlicy rozpoznawano w oparciu o treść wniosków o przyjęcie do świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-37) 

We wrześniu 2016 r. wychowawcy świetlicy przeprowadzili wśród 
60 uczęszczających do niej uczniów ankietę, której celem było zbadanie potrzeb 
i zainteresowań dzieci oraz ewaluacja pracy świetlicy pod kątem prawidłowości 
przyjętych priorytetów działania i kierunków dalszej poprawy jej funkcjonowania. 
Badanie to wykazało m.in., że: 1) zdaniem 85% ankietowanych, w świetlicy panuje 
dobra lub bardzo dobra atmosfera; 2) 85% dzieci chętnie lub bardzo chętnie spędza 
czas w świetlicy; 3) 55% uczniów tylko sporadycznie czasami może decydować 
o tym, czym chce się zajmować w świetlicy; 4) 21% ankietowanych nie czuje się 
w świetlicy bezpiecznie, a kolejnych 14% - tylko czasami; 5) prowadzone zajęcia są 
zgodne z zainteresowaniami uczniów (58% wskazań), pomocne w nauce (55%), 
atrakcyjne i ciekawe (53%), przydatne w życiu (25%); 6) dzieci preferują zabawy 
ruchowe na świeżym powietrzu (50% wskazań), zajęcia tematyczne (43%), gry 
planszowe (38%), oglądanie bajek i filmów (37%), zajęcia z wykorzystaniem 
komputerów (35%); 7) 93% dzieci jest zdania, że zdecydowanie może liczyć na 
pomoc w nauce ze strony wychowawców; 8) świetlica spełnia oczekiwania uczniów, 
przy czym dla 57% całkowicie, a dla 43% częściowo. 

Wyniki ankiety wskazały, że zdecydowana większość dzieci jest zadowolona 
z opieki i proponowanych zajęć, a organizacja i formy pracy są dostosowane do 
potrzeb rozwojowych uczniów, sprzyjają nauce i nabywaniu umiejętności 
społecznych. Wnioski do dalszej pracy, sformułowane przez wychowawców 
świetlicy, dotyczyły m.in.: 1) rozwijania kreatywności uczniów; 2) ciągłego 
dostosowywania metod i form działania do potrzeb, możliwości i zainteresowań 
dzieci; 3) zwiększenia aktywności uczniów na zajęciach; 4) poprawy 
bezpieczeństwa w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 186-189) 

Kryteriami formowania świetlicowych grup wychowawczych były zmianowy system 
nauki szkolnej (lekcje w godzinach przed- lub popołudniowych), konieczność 
dowożenia części uczniów do Szkoły oraz wiek dzieci (osobno grupowano dzieci 
z klasy „0”, klas 1-3 i klas 4-6). 

(dowód: akta kontroli str. 8; 96-109; 34-37) 

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

(dowód: akta kontroli str. 218-221) 

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

(dowód: akta kontroli str. 57-69) 

Kontrola doraźna Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty nie wykazała 
nieprawidłowości bądź uchybień. Wskazano na prawidłową organizację pracy 
świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 96-109) 

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

(dowód: akta kontroli str. 147-169) 

2.3. W badanym tygodniu pomiędzy 4 a 8 kwietnia 2016 r. do świetlicy zapisanych 
było 168 uczniów z klas 1-3 i 43 z klas 4-6. Analiza frekwencji 35 losowo wybranych 
uczniów (w tym 27 z klas 1-3 i ośmiu z klas 4-6) wykazała, że średni czas ich 
przebywania na zajęciach świetlicowych stanowił w tym okresie odpowiednio 40%  
i 19% łącznego czasu pobytu w Szkole. W wyniku badania liczby uczniów 
pozostających pod opieką jednego wychowawcy w dwóch wybranych tygodniach11 
stwierdzono, że na łącznie 72 godziny zajęć świetlicowych w czasie 66 z nich 
zapewniono opiekę uczniom w grupach nieprzekraczających 25 dzieci 
przypadających na jednego nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 222-227) 

W dniu oględzin odnotowano obecność 96 na 181 zapisanych dzieci. Spośród 
pozostałych 85 uczniów, 66 było obecnych na lekcjach a nieobecnych w świetlicy, 
27 nie przyszło tego dnia do Szkoły, a siedmiu nie uczęszczało do świetlicy we 
wtorki. 

W Szkole przestrzegano procedur bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy, 
określonych w regulaminie, w tym dotyczących przekazywania opieki nad uczniami, 
którzy po zakończonych lekcjach udają się do świetlicy lub ze świetlicy do autobusu 
szkolnego.  

Wychowawcy świetlicy mieli możliwość ustalenia przyczyn z powodu, których uczeń 
zapisany na zajęcia świetlicowe, nie uczestniczy w nich. 

(dowód: akta kontroli str. 13-17; 147-169) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, powodem niepojawienia się w świetlicy 
66 uczniów obecnych w dniu oględzin na zajęciach lekcyjnych było 
najprawdopodobniej przywiezienie i odebranie tych dzieci ze Szkoły bezpośrednio 
przed i po lekcjach.  

(dowód: akta kontroli str. 308-309) 

                                                           
11 Od 7 do 11 grudnia 2015 r. i od 4 do 8 kwietnia 2016 r. 
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2.4. W badanym okresie dzienniki zajęć świetlicy prowadzono w formie papierowej. 
W badanych dziennikach z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 wyszczególniono 
imiona i nazwiska dzieci i numery oddziałów, odnotowywano obecność uczniów 
w każdej godzinie (zegarowej), dniu i tygodniu zajęć oraz zawarto miesięczne plany 
pracy i dzienny (ramowy) rozkład zajęć świetlicowych. Było to zgodne z wymogami 
określonymi w § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji12. W dziennikach zawierano wyłącznie 
informacje wymienione w § 11 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 34-37; 147-169) 

2.5. Oceny realizacji planów pracy świetlicy dokonywała Rada Pedagogiczna. 
Wychowawcy świetlicy sporządzali i przedstawiali Radzie sprawozdania  
z wykonania planu dwukrotnie w ciągu roku, tj. po zakończeniu I semestru i całego 
roku szkolnego. Sprawozdania każdorazowo zawierały wnioski do dalszej pracy 
zespołu wychowawców. W badanym okresie wszystkie sprawozdania zostały 
przyjęte przez Radę bez zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 262-274; 319-345; 395-396; 423-441) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, wprowadzona z dniem 4 czerwca 2014 r. 
zmiana ustawy o systemie oświaty spowodowała, że w planie pracy świetlicy na rok 
szkolny 2015/2016: 1) częściowo uwzględniono zróżnicowanie uczniów i ich podział 
na grupy wiekowe,; 2) dano możliwość udziału części dzieci w dodatkowych 
zajęciach z języka obcego; 3) zawarto problematykę m.in. bezpiecznego poruszania 
się po ulicach i bezpiecznego spędzania czasu wolnego, a także kształtowania 
prawidłowych postaw wobec rówieśników. W ocenie Dyrektor Szkoły, najpilniejszą 
potrzebą z punktu widzenia prawidłowej organizacji pracy świetlicy jest zapewnienie 
przez organ prowadzący odpowiedniej liczby etatów wychowawców, adekwatnej do 
liczby dzieci uczęszczających do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 29-33) 

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

(dowód: akta kontroli str. 96-109) 

Według wyjaśnień wychowawców świetlicy, znali oni i wykorzystywali w swej pracy 
publikację A. Pery i D. Kmity „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. 
Funkcjonowanie świetlic szkolnych – poradnik dla gmin i dyrektorów szkół”13. 

(dowód: akta kontroli str. 200-207) 

 

Jak wynikało z oświadczenia Przewodniczącej Rady Rodziców, rodzice dzieci 
uczęszczających do świetlicy nie mają obecnie istotnych uwag do jej 
funkcjonowania. W przeszłości, w związku z dużą liczbą uczniów korzystających ze 
świetlicy, postulowano o wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia na 
potrzeby zajęć świetlicowych, co zostało przez Szkołę zrealizowane. Szkoła nie 
zwracała się w ostatnim czasie do Rady Rodziców w sprawie ewentualnego 

                                                           
12 Dz. U. poz. 1170, ze zm. 
13 Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014. 
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dofinansowania działalności świetlicy, mimo że Rada byłaby w stanie przekazać na 
ten cel część środków, którymi dysponuje. 

(dowód: akta kontroli str. 197-199) 

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

1. W poddanych analizie dwóch tygodniach roku szkolnego 2015/2016 oraz w dniu 
oględzin świetlicy wystąpiło łącznie siedem przypadków przekroczenia liczby 
25 uczniów przebywających jednocześnie w świetlicy i przypadających na jednego 
wychowawcę. Było to niezgodne z art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

W tygodniu od 7 do 11 grudnia 2015 r. na 40 przepracowanych godzin 
przekroczenie wystąpiło w trzech przypadkach14. W drugim wybranym tygodniu, od 
4 do 8 kwietnia 2016 r., w ciągu 36 przepracowanych godzin odnotowano kolejne 
trzy takie przypadki15, a w dniu oględzin (22 listopada 2016 r.) – jeden przypadek16. 

(dowód: akta kontroli str. 71-80; 84-95, 147-153) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że opisane przekroczenia miały miejsce wyłącznie 
w godzinach porannych i wynikały z prawie jednoczesnego przyjazdu kilku 
autobusów dowożących dzieci do Szkoły, przez co skokowo lecz na krótki czas 
rosła frekwencja w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 442-443) 

NIK wskazuje, że zgodnie z wymienionym przepisem ustawy o systemie oświaty, 
Szkoła powinna zapewnić wszystkim uczniom zapisanym do świetlicy możliwość 
udziału w zajęciach 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. 

Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, jednak wyniki tych diagnoz nie były wykorzystywane przy tworzeniu 
świetlicowych grup wychowawczych. Prowadzone zajęcia świetlicowe uwzględniały 
potrzeby i zainteresowania uczniów, ale nie były one skierowane do grup 
wychowawczych lecz do wszystkich uczniów obecnych na danych zajęciach. 

Przy organizacji zajęć nie zawsze zapewniano, aby pod opieką jednego 
wychowawcy pozostawało nie więcej niż 25 dzieci. 

 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej 

3.1. W opracowanych przez Dyrektor Szkoły planach nadzoru pedagogicznego na 
lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 uwzględniono funkcjonowanie 
świetlicy. Nadzór sprawowany był przez Dyrektor w formie obserwacji zajęć 
prowadzonych przez wychowawców (sześć przypadków) oraz kontroli prawidłowości 
prowadzenia dziennika zajęć (trzy przypadki). 

W wyniku prowadzonych czynności nadzorczych stwierdzono m.in., że: 1) brak było 
wyraźnego zróżnicowania grup wychowawczych, ponieważ dla wszystkich dzieci 
obecnych jednocześnie w świetlicy prowadzone były te same zajęcia tematyczne; 
2) wychowawcy niechętnie korzystali z drugiego pomieszczenia świetlicy, mimo że 
ułatwiałoby to podział dzieci na grupy i realizowanie z każdą z nich innego tematu 

                                                           
14 W dniach 9, 10 i 11 grudnia 2015 r.  pomiędzy 7.00 a 8.00. 
15 W dniach 6, 7 i 8 kwietnia 2016 r. pomiędzy 7.00 a 8.00. 
16 Pomiędzy 7.00 a 8.00. 
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bądź rodzaju zajęć; 3) dzienniki zajęć prowadzono na ogół prawidłowo, a uchybienia 
polegały na niewłaściwym rejestrowaniu frekwencji na zajęciach. 

W konsekwencji sformułowano zalecenie dotyczące konieczności systematycznego 
dzielenia uczniów przebywających w świetlicy na grupy wychowawcze celem 
prowadzenia bardziej zróżnicowanych zajęć i z wykorzystaniem istniejącej bazy 
lokalowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 38-41; 319-420; 423-441) 

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

(dowód: akta kontroli str. 453-459) 

3.3. W latach 2014 – 2016 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przeprowadziło 
w Szkole cztery kontrole problemowe, z których jedna – przeprowadzona na 
zlecenie NIK, wymieniona w pkt 2.5 niniejszego wystąpienia - dotyczyła 
prawidłowości organizacji pracy świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 453-459) 

Według wyjaśnienia Dyrektor Szkoły, w okresie objętym kontrolą na bieżąco 
omawiała ona z organem prowadzącym, telefonicznie i osobiście, warunki 
prowadzenia świetlicy oraz istniejące potrzeby w zakresie jej wyposażenia, w wyniku 
czego: 1) Szkole przyznano dodatkowy etat wychowawcy świetlicy; 
2) zorganizowano dodatkowy, wczesnopopołudniowy kurs autobusu szkolnego 
celem zmniejszenia liczby dzieci jednocześnie oczekujących po lekcjach w świetlicy 
na możliwość powrotu do domu; 3) wygospodarowano w Szkole dodatkowe 
pomieszczenie dla świetlicy, wykorzystywane przez dzieci młodsze. 

(dowód: akta kontroli str. 38-41) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Dyrektor Szkoły sprawowała nadzór nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, 
poprzez obserwację prowadzonych zajęć i analizę prawidłowości dokumentowania 
pracy wychowawców i frekwencji uczniów wykorzystując ustalenia z nadzoru do 
poprawy funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

 

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 podjęcie działań organizacyjnych 
zapewniających prowadzenie zajęć świetlicowych w grupach nieprzekraczających 
25 uczniów przypadających na jednego wychowawcę. 

 

                                                           
17 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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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 uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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 Gromotka 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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