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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 Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/83/2016 z dnia 4 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu1, ul. Henryka 
Sienkiewicza 24 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Jolanta Tarniowa, Dyrektor Szkoły2 

(dowód: akta kontroli str. 6-7) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W kontrolowanym okresie4 Dyrektor Szkoły podejmowała działania zapewniające 
prawidłowe funkcjonowanie świetlicy i właściwą opiekę nad korzystającymi z niej 
uczniami. Dla właściwej realizacji zadań opracowano i wdrożono niezbędne 
dokumenty, tj. statut Szkoły i regulamin świetlicy oraz plany pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  

W Szkole opracowano i przestrzegano szczegółowych procedur bezpieczeństwa 
uczniów zapisanych do świetlicy, w tym przekazywania przez nauczycieli opieki nad 
uczniami. Nie stwierdzono przekroczenia dozwolonej liczby 25 uczniów świetlicy   
pozostających pod opieką jednego nauczyciela. Zapewniono właściwy poziom 
finansowania dla działalności świetlicy szkolnej. 

Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, ale na tej podstawie nie utworzyła grup wychowawczych.  Pomieszczenia 
świetlicy oraz jej wyposażenie umożliwiały prowadzenie różnorodnych zajęć, 
uwzględniających potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów.  

Dyrektor właściwie sprawował nadzór nad działalnością świetlicy poprzez kontrole 
dokumentacji i obserwacje zajęć.  

                                                      
1 Zwana dalej: „Szkołą”. 
2 Zwany dalej: „Dyrektorem”. 
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 Od 1 września 2014 r. - do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 30 listopada 2016 roku.  

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Do Szkoły uczęszczało (stan na 30 września): 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 594 uczniów, w tym klas 1-3 – 321; 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 626 uczniów, w tym klas 1-3 – 364; 

 w roku szkolnym 2016/2017 – 545 uczniów, w tym klas 1-3 – 304. 
Liczba uczniów zapisanych do świetlicy wynosiła: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 114, w tym klas 1-3 – 105; 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 152, w tym klas 1-3 – 128; 

 w roku szkolnym 2016/2017 – 118, w tym klas 1-3 – 101. 
Liczba dzienników zajęć świetlicowych, w których zapisano grupy uczniów 
korzystających ze świetlicy wynosiła: 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 4; 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 5; 

 w roku szkolnym 2016/2017 – 3. 
 
W dziennikach zapisano od 27 do 40 uczniów. Liczba grup prowadzonych zajęć 
świetlicowych wynosiła od 15 do 18. Szkoła pracowała w systemie 
wielozmianowym. Dzieci nie były dowożone do Szkoły. 

W okresie objętym kontrolą lekcje odbywały się w godzinach od 8.00 do 15.55, 
a świetlica szkolna dostępna była dla uczniów od 6.45 do 16.15. 

Do Dyrektora Szkoły nie wpłynęła żadna skarga dotycząca funkcjonowania świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-10; 61-63; 90-119) 
 

1.2. Organizacja pracy świetlicy szkolnej 

1.2.1. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej zostało opisane w §§ 80-86 Statutu 
Szkoły5, gdzie ustalono m.in., że zajęcia w świetlicy prowadzi się w grupach 
wychowawczych, a liczba uczniów w takiej grupie nie powinna przekraczać 25. 
Świetlica była czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godziny 6:45 do godziny 
16:15. 

W regulaminie świetlicy szkolnej, stanowiącym załącznik nr 9 do Statutu, określono 
cele i zadania świetlicy, zasady organizacyjne, priorytety w przyjmowaniu do 
świetlicy, nagrody i wyróżnienia, kary, współpracę z rodzicami dokumentację 
świetlicy. 

Dokumentacja świetlicy obejmowała roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 
zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego, plan pracy 
świetlicy szkolnej, ramowy rozkład dnia, tygodniowy rozkład zajęć (tematyczny), 
dzienniki zajęć, karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej, roczne sprawozdanie 
z działalności świetlicy szkolnej, regulamin świetlicy. 

Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy regulował dodatkowy Regulamin naboru do 
świetlicy szkolnej. 

W Szkole opracowano Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów 
w Szkole ujęte w odrębnym dokumencie, które określały m. in. procedurę 

                                                      
5 Obowiązującym od 1 września 1999 r. (tekst jednolity z 28 sierpnia 2015 r.), dalej „Statut”. 
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rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych, procedurę postępowania z dziećmi klas 
I-III, które nie są zapisane do świetlicy, procedurę przyprowadzania i odbierania 
dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców. 

 (dowód: akta kontroli str. 25-31; 64-66) 

Zgodnie ze Statutem roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzał 
Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego. Statut nie określał osób 
odpowiedzialnych za opracowanie planów pracy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 13-31; 64-128) 

Dyrektor szkoły podała, że każdy nauczyciel ma obowiązek opracowania planu 
pracy zgodny z przydziałem godzin i stanowiska w szkole. Zatem wychowawcy 
świetlicy zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć opracowują plan zajęć 
świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 325-328) 

1.2.2. W regulaminie naboru do świetlicy szkolnej określono procedury zgłaszania 
i przyjmowania uczniów. Polegały one na przyjmowaniu dzieci z klas I-VI. 
Określono, że w pierwszej kolejności przyjmowano dzieci: z rodzin, w których oboje 
rodzice pracują, samotnie wychowującego pracującego rodzica, z rodzin 
wielodzietnych z trudnościami wychowawczymi, wymagających pomocy w nauce. 
Przyjęcia uczniów do świetlicy następowało na podstawie pisemnego zgłoszenia 
rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia. 

W latach objętych kontrolą wpłynęła następująca liczba wniosków o przyjęcie 
dziecka do świetlicy szkolnej (do dnia 30 września): 

 w roku szkolnym 2014/2015 – 114; 

 w roku szkolnym 2015/2016 – 152; 

 w roku szkolnym 2016/2017 – 118. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

(dowód: akta kontroli str. 25-31; 61-63) 

Badaniem objęto 10 kart zapisu dziecka do świetlicy z roku szkolnego 2016/2017. 
Po zebraniu wniosków Dyrektor Szkoły powoływała komisję rekrutacyjną do ich 
rozpatrzenia. Z prac komisji sporządzono protokół. Karta zapisu zawierała punkt 
dotyczący dodatkowych informacji dotyczących zdrowia i zachowania dziecka 
(choroby, alergie, przyjmowane leki). W badanej próbie dwa wnioski zawierały 
informacje o zdrowiu dziecka. Procedura przyjmowania dzieci do świetlicy była 
zgodna z określoną w Statucie. 

(dowód: akta kontroli str. 21-31; 51-63; 439-444) 

W sprawie gromadzenia informacji o zdrowiu uczniów Dyrektor wyjaśniła, 
że informacje te rodzice podają dobrowolnie i, że wychowawcy świetlicy powinni 
mieć wiedzę na temat chorób dzieci, aby w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 
udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, np. dzieciom z cukrzycą, astmą. 

(dowód: akta kontroli str. 325-328) 

W czerwcu 2014 r. Szkoła przeprowadziła badanie ankietowe dla rodziców dzieci 
klas pierwszych dotyczącej dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym świetlicy 
szkolnej, w którym zawarto dwa pytania w celu określenia oczekiwań w zakresie 
opieki świetlicowej.  

(dowód: akta kontroli str. 116-119) 
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1.3. Zajęcia świetlicowe odbywały się w grupach wychowawczych, doraźnie 
tworzonych w zależności od planu lekcji, frekwencji i realizacji zajęć pozalekcyjnych. 
Przy uwzględnieniu tych elementów liczba grup zajęć świetlicowych wynosiła od 
15 do 18. 

 (dowód: akta kontroli str. 8; 93-115) 

W sprawie planów pracy świetlicy w związku ze zmianą z dniem 4 czerwca 2014 r. 
ustawy o systemie6 oświaty dyrektor wyjaśniła, że uległy one modyfikacji w zakresie 
realizacji treści, ponieważ uwzględniają potrzeby edukacyjne, rozwojowe, 
psychofizyczne, zainteresowania i odrabianie prac domowych, jednak nie zawsze 
możliwa jest ich realizacja w stałych grupach wychowawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 225-228) 

Wychowawcy tworząc plany zajęć świetlicowych nie uwzględniali różnic wiekowych 
uczniów. W planach nie określono wskaźników, pozwalających stwierdzić, które cele 
zawarte w planie zostały zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte. 

(dowód: akta kontroli str. 122-177) 

Dyrektor Szkoły podała, że przy planowaniu i organizacji zajęć świetlicowych 
uwzględnienie zróżnicowania wiekowego uczniów jest utrudnione ze względu na 
różne godziny pobytu dzieci w świetlicy (plan lekcji) i brak stałych grup wiekowych. 

Dyrektor poinformowała również, że wskaźników pozwalających ocenić, czy cele 
zawarte w planie zostały zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte nie 
określono, ponieważ forma przygotowania planu nie jest ściśle określona 
przepisami. Każdy wychowawca opracowuje własny plan dostosowany do 
określonych zajęć. Wychowawca sam decyduje o tematyce, dostosowuje do nich 
właściwe i adekwatne do wieku metody i techniki zajęć świetlicowych. Pomiaru 
dokonuje się w zakresie rezultatów dydaktycznych. Zdaniem Dyrektor tworzenie 
sztucznych wskaźników jest niezasadne. 

(dowód: akta kontroli str. 225-228; 337-338) 
 

W latach szkolnych 2011-2017 Szkoła zatrudniała (na trzech etatach) od trzech do 
19 wychowawców świetlicy. Z tego w kolejnych latach zatrudniano następującą 
liczbę wychowawców świetlic:  3; 5; 19; 12; 11 i 9.   
Zatrudnieni w tym okresie wychowawcy (35 osób) posiadali staż pracy 
pedagogicznej od 0 do 33 lat. Wszyscy mieli wykształcenie magisterskie 
pedagogiczne. 
Spośród 35 wychowawców przez sześć lat w świetlicy pracowała jedna osoba, 
przez cztery lata jedna osoba, przez trzy lata trzy osoby, prze dwa lata dziewięć 
osób i przez jeden rok 21 osób. 
Łączny czas pracy wychowawców świetlicy wynosił 78 godzin tygodniowo, tj. trzy 
pełne etaty. 
 

(dowód: akta kontroli str. 9-10; 188-189) 

Opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej sprawowali tylko 
nauczyciele zatrudnieni jako wychowawcy świetlicy. Szkoła nie zatrudniała 
asystentów wychowawcy świetlicy. 

 

(dowód: akta kontroli str. 11-12) 
 

                                                      
6 Ustawa z dnia 7 września 2014 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), dalej „ustawa o systemie 
oświaty”. 
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W wybranym do badania miesiącu – kwiecień 2016 r. – przez wszystkie 
199,5 godziny, kiedy świetlica była czynna (21 dni x 9,5 godz.), zajęcia świetlicowe 
prowadzili wychowawcy świetlicy w wymiarze 320,5 godziny. 
 

(dowód: akta kontroli str. 13) 
 

Naukę języka obcego nowożytnego w świetlicy Szkoła organizowała dzieciom 
w roku szkolnym 2015/2016 
 

(dowód: akta kontroli str. 193-263; 333-335) 
 

Dyrektor Szkoły podała, że: Przy planowaniu i organizacji zajęć świetlicowych  
w bieżącym roku szkolnym nie przewidziano zajęć języka obcego nowożytnego ze 
względu na brak wychowawcy świetlicy posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 
(…) Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych – kołach 
zainteresowań i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka obcego 
nowożytnego. 
 

(dowód: akta kontroli str. 325-328) 
 

1.4. W latach szkolnych 2013/2014 i 2016/2017 Uczniowie korzystali z dwóch 
pomieszczeń świetlicowych o pow. łącznej 98 m2 (sale „duża” i „mała”). W latach  
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 uczniowie korzystali z pomieszczeń trzech 
o łącznej pow. 116,6 m2.. Pomieszczenia świetlicy stanowiły część kompleksu 
stołówki szkolnej.  
Poza pomieszczeniami przeznaczonym na świetlicę zajęcia odbywały się również w  
innych pomieszczeniach, tj. w klasach, które w danej sytuacji pozostawały wolne (w 
szczególności z kącików zabawowych dla klas I-III), sali gimnastycznej, biblioteki, 
placu zabaw, boiska szkolnego, pracowni komputerowej. 
W sali „dużej” wyodrębniono  strefy: „nauki” o pow. 71,3 m2, „wystawy” o pow. 14,5 
m2 i „nauczyciela” o pow. 2,0 m2. 
Natomiast w małej sali: „kręgu” o pow. 23,0 m2, „zabawy” o pow. 22,3 m2 i „wystawy” 
o pow. 9,5 m2. 
Świetlice wyposażono w 11 stolików (wysokość blatu: 72 cm), 42 krzesła (wysokość 
siedziska: 45 cm), stół duży (wysokość blatu 70 cm), trzy stoły sześciokątne 
PUCHATEK (wysokość blatu 60 cm), 18 krzeseł PUCHATEK (wysokość  siedziska 
36 cm), dwa biurka, 3 półki wiszące, trzy szafy KASIA, szafka GRATNELLA 
(plastikowy pojemnik), pięć suszarek metalowych do prac, cztery szatnie „bańka 
mydlana”, dwa stoły świetlicowe MILA, 14 krzesełek COLORES rozmiar 4. 
Dyrektor Szkoły obiekty szkolne poddawał corocznym przeglądom w zakresie 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 
 

(dowód: akta kontroli str. 120-121; 336-343) 
 
 

1.6. Finansowanie świetlic 

1.6.1. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w propozycjach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 199,1 tys. zł; 154,8 tys. 
zł i 144,0 tys. zł. Organ prowadzący w latach 2014 i 2016 zatwierdził plany w tych 
samych kwotach, natomiast w 2015 r. w kwocie 147,9 tys. zł. 

Szkoła klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy do rozdziału 
85401 klasyfikacji budżetowej „Świetlice szkolne”. 

W odniesieniu do planowanych wydatków Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły: 
3 518,1 tys. zł; 3 661,3 tys. zł i 3 744,8 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy stanowiły odpowiednio 5,7 %; 4,2 % i 3,9 %. Plany finansowe po zmianach, 
zatwierdzone przez organ prowadzący określały wydatki Szkoły na poziomie: 
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3 943,6 tys. zł; 4 161,6 tys. zł i 3 982,4 tys. zł, w tym wydatki na funkcjonowanie 
świetlicy odpowiednio: 229,1 tys. zł, 166,8 tys. zł i 145,5 tys. zł. 

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach 2014-2016 (do 
30 września) zamknięto kwotami: 3 914,1 tys. zł (w tym wydatki na świetlicę 
325,1 tys. zł), 4 127,6 tys. zł (155,9 tys. zł) i 3 023,4 tys. zł (114,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 14-15) 

1.6.2. Projekty planów finansowych Szkoły na lata 2014-2016 sporządzane były 
przez Dyrektora i Główną księgową w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta 
Grudziądza w sprawie projektu budżetu na dany rok i uchwał Rady Miejskiej 
Grudziądza w sprawie planu dochodów i wydatków na dany rok budżetowy. 

(dowód: akta kontroli str. 413-428) 

W sprawie określania finansowych potrzeb świetlicy Dyrektor Szkoły podała, że 
finansowe potrzeby świetlicy w projekcie planu finansowego ujęte były na podstawie 
zaleceń MEN. Zalecenia te dotyczyły dostosowania świetlicy do przyjęcia dzieci 
sześcioletnich oraz czasu pracy świetlicy, potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych 
wychowanków, liczby zapisanych dzieci, zasad bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 329-332) 

1.6.3. W okresie objętym kontrolą kwota poniesionych wydatków na funkcjonowanie 
świetlicy szkolnej wyniosła 495,6 tys. zł, w tym na wyposażenie 29,8 tys. zł. Została 
w całości sfinansowana z budżetu Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 16) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

Sposób organizacji zajęć świetlicowych pozwalał na właściwą opiekę nad uczniami. 
Szkoła określiła zasady bezpieczeństwa uczestników zajęć świetlicowych; zasady 
informowania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych; 
zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po zajęciach świetlicowych; 
posiadała odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć świetlicowych. 

 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. Realizacja zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe uczniów. 
 
2.1.1. W sprawie pojęcia „grupa wychowawcza” Dyrektor podała, że: pojęcie to 
interpretuje się jako zespół wychowanków przebywających w tym samym czasie pod 
opieką jednego wychowawcy. Grupy wychowawcze zmieniają się ze względu na 
plan lekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 437-438) 
 
 

2.1.2. W sprawie diagnozowania potrzeb uczniów, rozpoznawania ich 
zainteresowań i określania zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny 
mających wpływ na tworzenie grup wychowawczych Dyrektor szkoły wyjaśniła, że 
działania w tym zakresie wykonują nauczyciele i specjaliści, którzy informacje 
przekazują wychowawcom świetlicy. Uwzględnianie tych potrzeb w tworzeniu grup 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena 
cząstkowa 
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faktycznego 



 

10 

wychowawczych w świetlicy nie zawsze jest możliwe ze względu na różne godziny 
przebywania uczniów w świetlicy. 
 

(dowód: akta kontroli str. 325-332) 

 

2.1.3. Tworzenia wszystkich grup świetlicowych odbywało się w oparciu o plan 
lekcji, uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych ze względu na czas pracy 
rodziców i oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 9; 79-89) 
 

2.1.4. Wychowawcy grup świetlicowych opracowywali plany zajęć, które wpisywano 
do dzienników w układzie miesięcznym. W dziennikach dokumentowano tematykę 
codziennych zajęć i obecność uczniów na zajęciach świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 193-263) 

2.1.5. Badanie planu pracy na II półrocze roku szkolnego 2015/2016 
przeprowadzono dla wybranych losowo dwóch grup wychowawczych, liczących  
40 i 29 uczniów. Grupy te utworzono w oparciu o inne kryteria niż zdiagnozowane 
potrzeby i określone zainteresowania uczniów. Badanie to wykazało, że plan pracy 
zawierał zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, potrzeby rozwojowe, 
możliwości psychofizyczne oraz rozwijające zainteresowania uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 264-270) 

2.1.6. Realizacja programu zajęć świetlicowych. 

2.1.6.1. Analiza realizacji zajęć świetlicowych dla tych samych dwóch grup 
wychowawczych w kwietniu roku szkolnego 2015/2016 wykazała, że plan pracy 
świetlicy był realizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 271-275) 

2.2. W pomieszczeniach świetlicowych uczniowie mieli do dyspozycji: gry stolikowe 
(szachy, warcaby, znaki drogowe, sudoku, matematyka na wesoło i inne), układanki 
edukacyjne, zestawy klocków drewnianych, plastikowych, drewniany model sklepu, 
artykuły plastyczne (brystole białe i kolorowe, bloki rysunkowe, krepy, bibuły, 
plastelina, farby, kredki, pędzle, ołówki, kredę, nożyczki, zszywacze, dziurkacze, 
tablicę interaktywną oraz zawieszenie ścienne, projektor, laptop, radio CD i płyty 
CD. 

(dowód: akta kontroli str. 336-343) 

Przeprowadzona na zlecenie NIK 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. 79-89) 

2.3. Przeprowadzone oględziny wykazały, że: 

 w dniu 14 grudnia 2016 r. do świetlicy zapisanych było 118 uczniów; 

 w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 44 uczniów (37%); 

 spośród 74 uczniów zapisanych do świetlicy, a nieodnotowanych w czasie 
oględzin, 12 (16,%) było nieobecnych w szkole, 14 (19,%) w tym dniu 
tygodnia (środa) nie korzysta ze świetlicy, 12 (16,%) było odebranych 
bezpośrednio po lekcjach przez rodziców lub opiekunów, ośmiu (11%) 
przebywało w świetlicy poza czasem przeprowadzania czynności 
związanych z oględzinami, 18 (24%) ze świetlicy korzysta nieregularnie 
(doraźnie), pięciu (7%) nie zgłosiło się na zajęcia świetlicowe przed lekcjami, 
jeden zrezygnował ze świetlicy, dwóch przestało korzystać ze świetlicy  
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z uwagi na zmianę planu lekcji, dwóch uczestniczyło w innych zajęciach 
pozalekcyjnych; 

 w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 19 uczniów nie zapisanych do 
świetlicy; 

 nie stwierdzono przypadku, aby pod opieką jednego wychowawcy przebywało 
więcej niż 25 uczniów; 

 z ogólnej ilości 487 godzin przebywania uczniów w Szkole na udział 
w lekcjach przypadało 364 godzin (74,7%), natomiast na zajęcia świetlicowe 
123 godziny (25,3%); 

 przestrzegano procedur bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy, 
w tym przekazywania opieki nad uczniami, którzy po zakończonych lekcjach 
udają się do świetlicy, jak również ze świetlicy na lekcje; 

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

(dowód: akta kontroli str. 336-343) 

Przeprowadzone badanie w zakresie struktury czasu obecności ucznia w szkole na 
losowo wybranej próbie 35 uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej w okresie 
od 4 do 8 kwietnia 2016 r. wykazało, że na 706 godzin pobytu dziecka w szkole 
586 godzin (83,0%) przypada na lekcje, natomiast 120 godzin (17,0%) na zajęcia 
w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 276-279) 

2.4. Dzienniki zajęć świetlicowych prowadzone były wyłącznie w formie papierowej. 

(dowód: akta kontroli str. 193-263) 

Oceny realizacji planów pracy świetlicy dokonywano za każde półrocze na 
posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły. Protokoły posiedzeń RP nie zawierały 
szczegółowych informacji o tych ocenach i formułowanych ewentualnych wnioskach 
lub uwagach. 

(dowód: akta kontroli str. 46-50) 

W sprawie zmian w funkcjonowaniu świetlic szkolnych, z związku ze zmianą 
z dniem 4 czerwca 2014 r. ustawy o systemie oświaty Dyrektor Szkoły podała, że  
w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty nie powinno być obowiązkowe 
organizowanie stałych zajęć dla grup wiekowych o określonych potrzebach, 
ponieważ trudno jest zebrać dzieci o określonych preferencjach w jednym czasie. 
Diagnozowanie potrzeb dzieci, zapewnienie im pomocy psychologiczno-
pedagogicznej jest zadaniem szkoły i realizowana jest we wszystkich obszarach 
pracy szkoły. 

 (dowód: akta kontroli str. 178-185; 325-332) 

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły oświadczył, że w zakresie funkcjonowania 
świetlicy szkolnej nie ma uwag i zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 186-187) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, ale na tej podstawie nie tworzyła grup wychowawczych. Szkoła prowadziła 
zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz 
zainteresowania uczniów. Tematyka prowadzonych zajęć świetlicowych oraz 
metody ich prowadzenia były zróżnicowane i dostosowane do wieku uczniów.  
W Szkole przestrzegano zasady, aby pod opieką jednego nauczyciela przebywało 
nie więcej niż 25 uczniów. 

 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych 

3.1. W opracowanych przez dyrektora szkoły planach nadzoru pedagogicznego na 
lata 2014-2017 uwzględniono funkcjonowanie świetlic szkolnych. Kontrolą 
obejmowano realizację planów pracy.  
W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 15 obserwacji zajęć świetlicowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 296-324; 429-436) 

3.2. Gmina Koronowo nie sprawdzała warunków prowadzenia zajęć świetlicowych, 
wyposażenie świetlicy, zapewnienia środków finansowych na jej działalność. 

(dowód: akta kontroli str. 17-20) 

3.3. Kujawski-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy nie kontrolował 
funkcjonowania świetlicy szkolnej7. 

 (dowód: akta kontroli str. 17-20) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Dyrektor prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej poprzez 
kontrolę realizacji zajęć (zgodność z planami pracy świetlicy) oraz obserwację zajęć 
świetlicowych. 

                                                      
7 Oprócz kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK opisanej w pkt. 2.2. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena 
cząstkowa 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Bydgoszczy. 

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

 

Bydgoszcz, dnia      stycznia 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz 

Karol Gromotka 
główny specjalista k.p.  
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........................................................ 
podpis podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


