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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 

 

Okres objęty kontrolą 

P/16/092 – Funkcjonowanie świetlic szkolnych 
 
Od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (13 stycznia 
2017 r.)1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/118/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kuratorium Oświaty w Lublinie (dalej: Kuratorium), ul. 3 Maja 6,  
20-950 Lublin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty2 (dalej: Kurator Oświaty). 

 (dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie3 Najwyższej Izby Kontroli w badanym okresie Lubelski Kurator Oświaty 
uwzględniał funkcjonowanie świetlic szkolnych w realizacji zadań w zakresie 
nadzoru pedagogicznego. W ramach nadzoru nie prowadzono jednak badań 
dotyczących zapewnienia zajęć świetlicowych w szkołach podstawowych, które nie 
posiadały pomieszczeń świetlicy szkolnej.  

W roku szkolnym 2015/2016 założono i przeprowadzono 85 kontroli planowych, 
których celem była ocena zapewnienia przez publiczną szkołę podstawową 
możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Zakresem 
objęto m.in.: organizację pracy świetlicy, dzienniki zajęć świetlicy, dokumentowanie 
tych zajęć oraz warunki pracy świetlicy. Działalność świetlic szkolnych była również 
przedmiotem 26 kontroli doraźnych przeprowadzonych w latach szkolnych 
2014/2015–2015/2016, w wyniku których wydano zalecenia dyrektorom dziesięciu 
szkół. W kontrolach nie prowadzono obserwacji zajęć świetlicowych, co wynikało 
z nieuwzględnienia takiej problematyki w założeniach kontroli. 

Lubelski Kurator Oświaty nie prowadził w ramach nadzoru pedagogicznego badań, 
mających na celu ustalenie, czy publiczne szkoły podstawowe na terenie 
województwa lubelskiego prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, 
które nie wykazały w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) pomieszczeń świetlic 
szkolnych (261 spośród 418), zapewniły zajęcia świetlicowe zgodnie z art. 67 ust. 3 

                                                      
1 Do celów porównawczych badaniem kontrolnym objęto także dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 
2013/2014 oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r. 
2 Od 1 marca 2016 r. W okresie od 26 czerwca 2008 r. do 1 marca 2016 r. Lubelskim Kuratorem Oświaty 
był Krzysztof Babisz.  
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. 

Ocena ogólna 
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ustawy o systemie oświaty4. Mimo dostępu do danych SIO, Kuratorium ich nie 
analizowało w celu zbadania przestrzegania przez te szkoły obowiązku zapewnienia 
zajęć świetlicowych dla uczniów w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 

1.1. Lubelski Kurator Oświaty opracował plany nadzoru pedagogicznego na lata 
2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 i podał je do publicznej wiadomości 
w wymaganych terminach. 

W planie nadzoru na rok szkolny 2014/2015 nie uwzględniono zagadnień 
dotyczących świetlic szkolnych. W planie na rok szkolny 2015/2016 zaplanowano 
przeprowadzenie 85 kontroli w publicznych szkołach podstawowych w zakresie 
prawidłowości organizacji pracy świetlicy szkolnej. Zaplanowanie tej kontroli 
wynikało z uwzględnienia wytycznych na rok 2015/2016, przekazanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Według założeń MEN, jednym 
z kierunków realizacji zadań w tym roku szkolnym było przeprowadzenie kontroli 
prawidłowości organizacji pracy świetlicy szkolnej w 10% publicznych szkół 
podstawowych spośród szkół nadzorowanych przez kuratora.  

W planie nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017 założono monitorowanie 
m.in. organizacji pracy świetlicy szkolnej w szkołach podstawowych i gimnazjach, 
w tym specjalnych. Wynikało to z wytycznych Ministra Edukacji Narodowej ujętych 
w Kierunkach Realizacji Polityki Oświatowej Państwa na rok szkolny 2016/2017. 

 (dowód: akta kontroli, str. 6-43) 

Kurator Oświaty wyjaśniła, że wyboru 85 szkół do kontroli planowej w roku szkolnym 
2015/2016 dokonano na podstawie wewnętrznych procedur w zakresie planowania 
i realizacji nadzoru pedagogicznego w formie kontroli planowych i doraźnych 
w szkołach i placówkach na terenie województwa lubelskiego. Przy doborze szkół 
do kontroli w roku szkolnym 2015/2016 uwzględniono w szczególności następujące 
kryteria: wytyczne MEN; dobór szkół, które kontrolowano w zakresie prawidłowości 
organizacji pracy świetlicy szkolnej w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 
i którym wydano zalecenia; równomierne rozmieszczenie kontrolowanych szkół 
w powiatach. 

 (dowód: akta kontroli, str. 177-186) 

Według wyjaśnień Kurator Oświaty, w planie nadzoru na rok szkolny 2014/2015 nie 
uwzględniono zagadnień dotyczących świetlic szkolnych, ponieważ kurator realizuje 
nadzór pedagogiczny zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz 
określonymi przez MEN założeniami do opracowania planu nadzoru 
pedagogicznego na dany rok szkolny. Tematyka i zakres ewaluacji na dany rok 
szkolny są ustalane, z wyjątkiem 30% ewaluacji problemowych, przez Ministra 
Edukacji Narodowej. W ramach 30% ewaluacji problemowych kurator podaje zakres 
i tematykę, wskazując wymaganie lub wymagania wynikające z rozporządzenia 
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek5. Kontrole doraźne są prowadzone 
przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy zaistnieje 
potrzeba podjęcia działań nieprzewidzianych w planie nadzoru. 

(dowód: akta kontroli, str. 198-209) 

                                                      
4 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.). 
5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół 
i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214). 

Opis stanu 
faktycznego 
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W roku szkolnym 2016/2017 Kuratorium Oświaty nie podjęło działań w związku 
z monitorowaniem organizacji pracy świetlicy w szkołach podstawowych 
i gimnazjach. Wynikało to, jak wyjaśniła Kurator Oświaty, z tego, że do dnia 
10 stycznia 2017 r. nie otrzymała wskazań Ministra Edukacji Narodowej w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 6-14, 177-186) 

1.2. Kurator Oświaty opracował i przedstawił MEN w wymaganych terminach 
sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie: od 1 czerwca 
2014 r. do 31 maja 2015 r. oraz od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 
W sprawozdaniach podano wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 
prowadzonego w ww. okresach.  

W przekazanym 15 czerwca 2015 r. do MEN sprawozdaniu z nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie 
od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. (dalej: sprawozdanie Kuratora 
z 2014/2015) nie sformułowano wniosków dotyczących świetlic6. Wynikało to 
z  niezaplanowania i nieprzeprowadzenia form nadzoru ukierunkowanych 
na działalność świetlic szkolnych. 

W przekazanym 13 czerwca 2016 r. do MEN sprawozdaniu z nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie 
od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. (dalej: sprawozdanie Kuratora 
z 2015/2016) podano m.in., że kontrola prawidłowości organizacji pracy świetlicy 
w  publicznej szkole podstawowej została przeprowadzona w 85 szkołach. W wyniku 
przeprowadzenia tej kontroli wydano dyrektorom tych szkół 17 zaleceń, które 
najczęściej dotyczyły: 

—  dokumentowania zajęć świetlicy zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia MEN 
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 dokumentacji7; 

—  organizacji pracy świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć 
prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie przekraczała 25, 
tj. zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty;  

—  zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy, stosownie do art. 67 
ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. 

W sprawozdaniu sformułowano dwa wnioski wskazujące na potrzebę w zakresie: 

—  wspomagania pracy szkół podstawowych w dokumentowaniu zajęć świetlicy; 

—  zaplanowania kontroli zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu 
w szkole — w związku z niepokojącym problemem przekraczania liczby 
wychowanków pozostających pod opieką jednego wychowawcy. 

Według ww. sprawozdania najczęściej występujące w arkuszach kontroli 
spostrzeżenia dotyczyły m.in. właściwej organizacji zajęć świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 55-58, 143-176) 

Kurator Oświaty wyjaśniła m.in., że wniosek dotyczący wspomagania szkół 
w zakresie dokumentowania zajęć świetlicy szkolnej należy odczytać 
                                                      
6 W sprawozdaniu tym kwestia zajęć świetlicowych została przytoczona w opisie dotyczącym przeprowadzonej 
kontroli prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci 
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Podano m.in., że na zajęciach świetlicowych są realizowane zadania 
z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 
7 Dz. U. poz. 1170, ze zm. Zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. 
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jako zobowiązanie dyrektorów szkół, aby w ramach sprawowanego nadzoru zwrócili 
uwagę na prawidłowość dokumentowania zajęć w świetlicy szkolnej przez 
nauczycieli, jak również jako informację skierowaną do placówek doskonalenia 
nauczycieli w celu zaprojektowania formy doskonalenia adresowanej do nauczycieli 
świetlic szkolnych8.  

Odnosząc się do kwestii podjęcia działań związanych z planowaniem nadzoru 
pedagogicznego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu 
w szkole, podała m.in., że skontrolowani dyrektorzy sześciu szkół, w których 
stwierdzono niezgodną z przepisami liczbę uczniów, przesłali informację o sposobie 
realizacji zaleceń wydanych w czasie kontroli planowych. Wyniki analizy sposobu 
realizacji zaleceń nie wskazywały na potrzebę przeprowadzenia kontroli.  

(dowód: akta kontroli, str. 177-186)  

1.3. W latach szkolnych 2014/2015-2015/2016 wizytatorzy Kuratorium 
przeprowadzili w publicznych szkołach podstawowych ogółem 1.289 kontroli, z tego: 
622 planowych (425 w 2014/2015 i 197 w 2015/2016) oraz 667 doraźnych (341 
w 2014/2015 i 326 w 2015/2016).  

Spośród ww. kontroli ogółem 85 kontroli planowych i 26 doraźnych objęło zakresem 
świetlice szkolne. W roku 2014/2015 przeprowadzono 20 kontroli doraźnych świetlic 
(brak kontroli planowych), a w roku 2015/2016 — 85 planowych i sześć doraźnych. 
Spośród 26 kontroli doraźnych świetlic w latach 2014/2015 i 2015/2016 na wniosek 
Kuratora Oświaty podjęto 17 (w tym 16 w 2014/2015) i dotyczyły one kontroli 
realizacji zaleceń. 

 (dowód: akta kontroli, str. 59, 177-186) 

Wszystkie kontrole planowe, dotyczące zbadania prawidłowości organizacji pracy 
świetlicy szkolnej w publicznej szkole podstawowej, zrealizowane od marca 
do kwietnia 2016 r., przeprowadzono według tematyki, określonej przez MEN. 
Zakresem objęto m.in.: organizację pracy świetlicy, dzienniki zajęć świetlicy, 
dokumentowanie tych zajęć oraz warunki pracy świetlicy. W ramach ww. kontroli 
nie przeprowadzono obserwacji zajęć świetlicowych. Kurator Oświaty wyjaśniła 
m.in., że arkusz kontroli planowej zatwierdzony przez MEN nie zawierał wskazania 
do przeprowadzenia obserwacji zajęć w świetlicy szkolnej oraz właściwego 
narzędzia.  

(dowód: akta kontroli, str.159-176, 198-219) 

Główne ustalenia z 85 kontroli planowych, przeprowadzonych w zakresie 
funkcjonowania świetlic szkolnych, były m.in. następujące: 

− W 82 publicznych szkołach podstawowych zorganizowano świetlice, a w trzech 
nie, m.in. z powodu niezgłoszenia przez rodziców potrzeby organizacji zajęć 
świetlicowych i braku uczniów dojeżdżających do szkoły. 

− W 76 szkołach liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych w świetlicy przez 
jednego wychowawcę nie przekraczała 25, a w sześciu – była niezgodna 
z przepisami prawa.  

− W 82 szkołach prowadzone były dzienniki zajęć świetlicy, w których wpisywano: 
plan pracy świetlicy, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, 

                                                      
8 Ponadto zaznaczyła, że podczas spotkań inaugurujących nowy rok szkolny z dyrektorami szkół i placówek 
rekomendowano do wykorzystania w doskonaleniu jakości pracy szkół publikacje Instytutu Badań Nauczycieli 
i Ośrodka Rozwoju Edukacji, do zapoznania się z którymi zachęcali także wizytatorzy przeprowadzający 
ewaluacje w szkołach. Według Kurator Oświaty taką publikacją był poradnik zatytułowany Świetlica - szkolną 
przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych, poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, autorstwa 
Andrzeja Pery i Danuty Kmity, opublikowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 2014 r. 
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tematy przeprowadzonych zajęć, oddział, do którego uczęszczają uczniowie; 
w szkołach tych wychowawca świetlicy potwierdzał w dzienniku 
przeprowadzenie zajęć; w 76 szkołach odnotowywano w dzienniku obecność 
uczniów na poszczególnych godzinach zajęć w świetlicy. 

− W 82 szkołach objętych kontrolą, w których zorganizowano świetlicę, 
zdiagnozowano potrzeby rodziców w zakresie opieki świetlicowej dla dzieci; 
godziny pracy świetlicy szkolnej mieściły się w przedziale od dwóch do powyżej 
10 godzin dziennie.  

− Czas pracy świetlicy w 73 szkołach objętych kontrolą był dostosowany 
do organizacji dojazdu uczniów do szkoły. W 78 szkołach, ustalając czas pracy 
świetlicy, brano pod uwagę inne okoliczności, wymagające zapewnienia 
uczniowi opieki w szkole, takie jak: czas pracy zawodowej rodziców, 
oczekiwanie uczniów na zajęcia dodatkowe, zapewnienie opieki uczniom, którzy 
nie uczęszczają na religię. Liczba uczniów, przyjętych do świetlicy w 74 
szkołach, uwzględniała wszystkie zgłoszenia rodziców. 

− Oferta zajęć świetlicy w 82 szkołach zapewniała: odrabianie lekcji, zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów oraz zapewniające prawidłowy rozwój 
fizyczny uczniów. W 67 szkołach w ofercie znalazły się także inne zajęcia, 
uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości 
psychofizyczne. 

 (dowód: akta kontroli, str. (dowód: akta kontroli, str. 159-176) 

W wyniku przeprowadzenia w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 kontroli 
doraźnych w 26 szkołach wydano zalecenia dyrektorom dziesięciu szkół. Zalecenia 
w szczególności dotyczyły: 

—  prowadzenia dzienników zajęć i odnotowania obecności wychowanków 
na poszczególnych godzinach zajęć świetlicowych zgodnie z § 11 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania; 

—  dostosowania liczby wychowanków w grupie świetlicowej (która przekraczała 25 
uczniów) do przepisów § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół9; 

—  dostosowania liczby uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego 
wychowawcę w świetlicy do art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty; 

—  zapewnienia zajęć świetlicowych uczniom dowożonym i dojeżdżającym zgodnie 
z art. 67 ustawy o systemie oświaty; 

— przeprowadzenia ewaluacji i weryfikacji obowiązujących procedur dotyczących 
postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczniów; 

— zatrudniania nauczycieli-wychowawców świetlicy posiadających kwalifikacje 
określone w obowiązujących przepisach. 

(dowód: akta kontroli, str. 64-71) 

W sprawozdaniach Kuratora z 2014/2015 i 2015/2016 nie ujęto wniosków z analizy 
wyników kontroli doraźnych dotyczących funkcjonowania świetlic szkolnych. Kurator 
Oświaty wyjaśniła, że w sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego formułowane 
są uogólnione wnioski z kontroli doraźnych, które odnoszą się do szkół/placówek 
objętych tym rodzajem kontroli. Podała, że w sprawozdaniach tych wskazano 

                                                      
9 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
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na ogólne potrzeby w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego, w których 
m.in. uwzględniono zalecenia wydane w wyniku kontroli świetlic szkolnych 
(np. dotyczące prowadzenia dzienników zajęć w świetlicy, zgodności organizacji 
pracy świetlicy szkolnej  z przepisami prawa). 

(dowód: akta kontroli, str. 143-176) 

W wyniku badania dokumentacji ośmiu kontroli10, przeprowadzonych w latach 
szkolnych 2014/2015-2016/2017 w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej, 
stwierdzono: 

—  w czterech arkuszach kontroli planowych, przeprowadzonych od 1 września 
2015 r., nie podano nazwy i siedziby organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
oraz danych osobowych dyrektora kontrolowanej szkoły; 

—  w dwóch protokołach kontroli doraźnych, przeprowadzonych do 31 sierpnia 
2015 r., nie odnotowano potwierdzenia przekazania dyrektorowi szkoły jednego 
egzemplarza protokołu (kontrola Szkoły Podstawowej w Staninie) 
oraz nie podano nazwy i siedziby organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
(kontrola Szkoły Podstawowej w Czółnach). 

 (dowód: akta kontroli, str. 72-95) 

W badanym ośmiu kontrolach Kuratorium stwierdziło nieprawidłowości w czterech 
szkołach. Dyrektorzy tych szkół pisemnie poinformowali Kuratorium i organ 
prowadzący o wykonaniu zaleceń i usunięciu nieprawidłowości.  

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w kontrolach dotyczących 
funkcjonowania świetlic szkolnych – jak podała Kurator Oświaty – sprawdzana była 
w trakcie kolejnych kontroli planowych i doraźnych. Szkoły, którym w czasie kontroli 
planowych w roku szkolnym 2013/2014 wydano zalecenia, wskazano do kontroli 
w roku 2015/2016; w jednej ze szkół w roku 2015/2016 przeprowadzono kontrolę 
doraźną w zakresie zaleceń wydanych po kontroli organizacji pracy świetlicy 
szkolnej. Ponadto dyrektorzy szkół byli zobligowani do informowania zarówno 
Kuratora Oświaty, jak i organ prowadzący o terminie i sposobie realizacji zaleceń. 
Wizytatorzy Kuratorium analizowali udzielone przez dyrektorów szkół informacje 
o terminie i sposobie realizacji zaleceń. 

W ramach kontroli doraźnych nie przeprowadzono obserwacji zajęć świetlicowych. 
Kurator Oświaty wyjaśniła m.in., że w ramach tych kontroli nie była oceniana 
realizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego przez wychowawców świetlicy 
szkolnej. 

 (dowód: akta kontroli, str. 72-95, 198-209) 

1.4. W badanym okresie wizytatorzy Kuratorium przeprowadzili w publicznych 
szkołach podstawowych ogółem 646 ewaluacji zewnętrznych, w tym 375 w roku 
szkolnym 2014/2015 (38 całościowych i 337 problemowych) oraz 271 w roku 
2015/2016 (28 całościowych i 243 problemowe). Ewaluacje dotyczyły badania 
spełniania wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek11. 
W wymaganiach określonych dla szkół podstawowych (pkt II załącznika), zarówno 

                                                      
10 Pięciu planowych przeprowadzonych w: Szkole Podstawowej w Bronowicach, Szkole Podstawowej 
im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim, Szkole Podstawowej im. Ks. Piramowicza w Kurowie, Szkole 
Podstawowej Nr 7 w Świdniku, Szkole Podstawowej w im. Karola Namysłowskiego w Wierzbie i trzech 
doraźnych zrealizowanych w: Szkole Podstawowej w Staninie, Szkole Podstawowej w Czółnach, Szkole 
Podstawowej w Skrudkach. 
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1214. 
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w opisie, jak i charakterystyce wymagania, nie wskazano bezpośredniego 
odniesienia do świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 60) 

Spośród 66 raportów sporządzonych z ewaluacji całościowych w 51 zawarto 
różnego rodzaju informacje dotyczące świetlic szkolnych, np.: w szkole funkcjonuje 
świetlica, uczniowie mają do dyspozycji dobrze wyposażoną świetlicę, zajęcia 
świetlicowe przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia ucznia i osiągania 
sukcesów edukacyjnych12, zwiększono liczbę godzin w świetlicy szkolnej 
oraz zwiększono liczbę grup świetlicowych, nauczyciel świetlicy doprowadza dzieci 
do autobusu, pod wpływem opinii rodziców w szkole dokonano zmian w organizacji 
pracy świetlicy.  

 (dowód: akta kontroli, str. 96-123) 

Ewaluacje problemowe, przeprowadzone w szkołach podstawowych, dotyczyły 
w badanych latach szkolnych następujących wymagań:  

—  w roku szkolnym 2014/2015: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (zlecone przez MEN), Uczniowie 
nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
(wybrane przez Kuratora); 

—  w roku szkolnym 2015/2016: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 
sprzyjający uczeniu się (wybrane przez Kuratora); 

— w roku szkolnym 2016/2017: Kształtowane są postawy i respektowane normy 
społeczne, Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem 
ich indywidualnej sytuacji (zlecone przez MEN), Procesy edukacyjne 
są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (wybrane przez Kuratora). 

(dowód: akta kontroli, str. 6-42) 

Ustalono, że spośród powyżej wskazanych zakresów ewaluacji problemowych, 
ze względu na przepisy art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty13, zbliżona 
zakresem do problematyki funkcjonowania świetlic szkolnych była ewaluacja 
problemowa (zlecona przez MEN) dotycząca badania wymagania Szkoła lub 
placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 
W związku z przeprowadzeniem tej ewaluacji w sprawozdaniu Kuratora z 2014/2015 
podano, że do mocnych stron szkół podstawowych należały m.in. systemowość 
prowadzonego rozpoznania potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów; działania 
prowadzone przy współpracy wszystkich lub większości nauczycieli; bardzo szeroka 
i urozmaicona oferta zajęć rozwijających oraz wspomagających uczniów, 
odpowiadająca w większości ich zainteresowaniom i potrzebom. Z kolei do słabych 
stron zaliczono: ograniczony, w odczuciu uczniów, zakres indywidualnego wsparcia 
udzielanego im przez nauczycieli w procesie edukacyjnym (zwłaszcza w przypadku 
trudności); nieadekwatność oferty zajęć rozwijających i wspomagających 
do zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów, skutkująca znaczącym 
odsetkiem uczniów niekorzystających z tych zajęć (w przypadku trzech szkół, 
które nie spełniły wymagania). W opisie wyników ewaluacji nie uwzględniono 
świetlic szkolnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 143-158) 

                                                      
12 W jednym przypadku. 
13 Art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty stanowi m.in., że świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia 
świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 
psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy 
rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 
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W sprawie kryteriów doboru szkół do ewaluacji całościowych lub problemowych oraz 
kryteriów określenia przedmiotu ewaluacji problemowych w latach szkolnych 
2014/2015–2016/2017 Kurator Oświaty wyjaśniła, że kryteria były określone 
w punkcie III procedur pn. Zasady organizacji i tryb przeprowadzania ewaluacji szkół 
i placówek w województwie lubelskim, wprowadzonych czterema zarządzeniami 
Kuratora Oświaty14. Dobór wynikał z: kierunków polityki oświatowej państwa 
i kryteriów ustalonych przez dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium15.  

(dowód: akta kontroli, str. 177-186) 

W wyniku badania wybranych metodą losową ośmiu raportów z ewaluacji 
całościowych ustalono, że nie badano w nich szczegółowo zagadnień, związanych 
z funkcjonowaniem świetlic szkolnych, w tym określonych w art. 67 ust. 5 ustawy 
o systemie oświaty. W ewaluacjach zawarto ogólne sformułowania dotyczące 
świetlicy szkolnej, np.: warunki w świetlicy sprzyjają rekreacji, wypoczynkowi, 
rozwijaniu zainteresowań i rozwijaniu szans edukacyjnych; świetlica oferuje różne 
zajęcia rozwijające zainteresowania, w których dzieci chętnie uczestniczą, uzyskują 
pomoc przy odrabianiu lekcji; w szkole jest dobrze wyposażona świetlica, m.in. 
w gry i pomoce dydaktyczne. W ewaluacji przeprowadzonej w Szkole Podstawowej 
w Różańcu Pierwszym podano, że w szkoła nie organizuje zajęć świetlicowych, 
gdyż rodzice nie zgłaszają takiej potrzeby. 

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

Według danych Kuratorium, sporządzonych na podstawie raportów z SIO, spośród 
418 samodzielnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na terenie województwa lubelskiego, 157 (37,5%) 
wykazało posiadanie pomieszczeń przeznaczonych na świetlice szkolne. Z ogólnej 
liczby 126 samodzielnych publicznych gimnazjów prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego, pomieszczenia takie wykazało 31 (24,6%). Posiadanie 
pomieszczeń świetlicy szkolnej wykazało także 209, spośród 439, zespołów 
szkół/placówek.  

Kurator Oświaty wyjaśniła, że przy planowaniu kontroli nie wykorzystywano danych  
z SIO dotyczących świetlic szkolnych. Nie było wskazań MEN, aby wykorzystać 
je do kontroli planowej w tym zakresie. Do planowania kontroli  wykorzystywane były 
z baz danych tzw. „starego SIO” dane statystyczne oraz Rejestr Szkół i Placówek 
oświatowych tzw. „nowego SIO”, gdyż Kuratorium nie dysponowało arkuszami 
organizacji szkół, zawierającymi szczegółowe informacje na temat organizacji pracy 
szkoły. W zmodernizowanym SIO zakres dostępu był ograniczony, gdyż istniała 
konieczność korzystania z przygotowanych przez MEN raportów lub zastosowania 
procedury występowania do MEN o uzyskanie pożądanych danych.  

(dowód: akta kontroli, str.142, 200-209, 212-213) 

                                                      
14 Zarządzenie nr 14 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu prowadzenia czynności 
związanych z przeprowadzeniem ewaluacji szkół i placówek w województwie lubelskim; Zarządzenie nr 3 z dnia 
24 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu prowadzenia czynności związanych 
z przeprowadzeniem ewaluacji szkół i placówek w województwie lubelskim; Zarządzenie nr 13 z dnia 12 marca 
2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu prowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem 
ewaluacji szkół i placówek w województwie lubelskim; Zarządzenie nr 48 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie 
zasad organizacji i trybu przeprowadzania ewaluacji szkół i placówek w województwie lubelskim. 
15 Objęcie ewaluacją szkół/placówek, które nie były objęte tą formą nadzoru, niskie wyniki sprawdzianu 
i egzaminów zewnętrznych, skargi, wyniki kontroli, równomierne rozmieszczenie szkół/placówek objętych 
ewaluacją w powiatach. 
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1.5. Kurator Oświaty, w ramach nadzoru pedagogicznego dotyczącego 
funkcjonowania świetlic szkolnych, w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 
wspomagał szkoły i nauczycieli poprzez: 

—  przygotowanie i podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań z nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego w okresie od dnia 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 
2015 r. i od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. oraz zamieszczenie w tych 
sprawozdaniach m.in. wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli; 

—  promowanie wykorzystania ewaluacji — zorganizowanie w szkołach spotkań 
informacyjnych i podsumowujących przebieg ewaluacji, w tym 375 w roku 
szkolnym 2014/2015 oraz 271 w roku 2015/2016; 

—  podejmowanie innych czynności (w roku 2014/2015 — organizacja czterech 
narad z dyrektorami szkół, podczas których prezentowane były wyniki i wnioski 
z nadzoru oraz przedstawiane własne doświadczenia pedagogiczne dyrektorów 
szkół; zamieszczanie na stronie internetowej Kuratorium dobrych praktyk; w roku 
2015/2016 — realizacja projektu Lubelskie Forum Twórczych Placówek 
Oświatowych, którego celem była wymiana doświadczeń między szkołami, 
propagowanie przykładów dobrych praktyk, inicjowanie nowatorskich rozwiązań 
organizacyjnych i edukacyjnych, wspomaganie szkół i placówek 
zainteresowanych współpracą z Forum oraz wzmacnianie motywacji 
do podnoszenia jakości pracy, jak również promowanie idei ewaluacji). 

(dowód: akta kontroli, str. 61-63) 

1.6. W ramach współpracy Kuratora Oświaty z Lubelskim Samorządowym Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli16 (dalej: LSCDN) ustalone zostały priorytetowe kierunki 
doskonalenia nauczycieli na rok 2014, 2015 i 2016. Pomimo, że kierunki te nie 
odniosły się bezpośrednio do doskonalenia zawodowego wychowawców świetlic, 
ustalono, że umożliwiały im doskonalenie poprzez udział w szkoleniach z zakresu: 

—  w 2014 r. — doskonalenia umiejętności interpersonalnych istotnych w pracy 
zespołowej, radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole, treningu umiejętności 
wychowawczych; 

—  w 2015 r. — kształtowania umiejętności społecznych uczniów, uczniowie 
z zaburzeniami zdrowia psychicznego, komunikacji interpersonalnej w pracy 
nauczyciela; 

— w 2016 r. — kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem na pierwszym 
etapie edukacyjnym, zajęć muzycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 
wczesnoszkolnej, technik plastycznych i dekoracyjnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 136-141) 

Dyrektor LSCDN wyjaśnił m.in., że od 2013 r., zarówno dyrektorzy szkół, 
jak i nauczyciele, nie zgłaszali zapotrzebowania na szkolenia dotyczące tematyki 
pracy świetlic szkolnych. Wynikało to z faktu, że większość wychowawców świetlic 
to nauczyciele różnych przedmiotów, którzy uzupełniali etat w świetlicy szkolnej. 
Z tego powodu chętnie uczestniczyli w kursach o tematyce wykraczającej poza 
zakres danego przedmiotu nauczania, przydatnej zarówno w pracy dydaktycznej, 
jak i wychowawczej.  

Według wyjaśnienia, LSCDN w każdym roku szkolnym przeprowadzał diagnozę 
potrzeb nauczycieli i dyrektorów szkół, w tym wychowawców świetlic szkolnych. 
Potrzeby wychowawców świetlic nie odbiegały w sposób istotny od potrzeb 

                                                      
16 Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Lubelskiego. 
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pozostałych grup nauczycieli. Znaczna część nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
i wychowawców świetlic chętnie uczestniczyła w kursach dotyczących planowania 
zajęć rozwijających kreatywność i umiejętności artystyczne uczniów. Dyrektor podał, 
że w roku szkolnym 2016/2017 zostały zaplanowane między innymi wykłady 
i warsztaty dla szkół pt. „Organizacja pracy świetlicy szkolnej”, których realizację 
rozpoczęto. 

(dowód: akta kontroli, str. 127-130) 

Kurator Oświaty wyjaśniła m.in., że zgłaszane corocznie przez LSCDN tematy do 
ustalenia priorytetów w doskonaleniu nauczycieli województwa lubelskiego nie 
wskazywały na potrzebę zaprojektowania form doskonalenia adresowanych 
bezpośrednio do wychowawców świetlic szkolnych. Analiza wyników nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty nie wskazywała także na 
potrzebę metodycznego wsparcia wychowawców świetlic szkolnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 200-209) 

W ramach realizacji zadań kuratora oświaty, dotyczących współdziałania 
z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz opracowywania programów 
wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, Lubelski 
Kurator Oświaty w latach 2014/2015-2015/2016, opracowywał tematyki szkoleń 
tzw. „grantowych” dla nauczycieli. Tematyka szkoleń w roku 2014/2015 i 2015/2016 
nie odnosiła się bezpośrednio do grupy nauczycieli świetlic, poza jednym 
szkoleniem w 2014 r. (pt. Wzmocnienie efektywności działań dydaktyczno-
wychowawczych nauczyciela świetlicy w aspekcie pracy z dzieckiem sześcioletnim). 

 (dowód: akta kontroli, str. 200-209) 

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

1. W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 Lubelski Kurator Oświaty nie prowadził 
w ramach nadzoru pedagogicznego badań, czy w szkołach podstawowych 
na terenie województwa lubelskiego, które nie posiadały pomieszczeń świetlic 
szkolnych, zapewniono zajęcia świetlicowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Według z art. 67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązującego od 4 czerwca 
2014 r., obowiązkiem szkoły jest zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów, 
którzy pozostają w niej dłużej ze względu na czas pracy rodziców (na wniosek 
rodziców) oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia opieki w szkole. Ponadto w § 7 ust. 1 załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie ramowych statutów szkół określono, że dla uczniów, 
którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, 
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 
uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlice. 

Według ustaleń kontroli NIK, 261 szkół podstawowych, spośród 418 objętych 
nadzorem Lubelskiego Kuratora Oświaty, nie wykazało w SIO posiadania 
pomieszczeń świetlic szkolnych. Mimo dostępu do ww. danych SIO, Kuratorium 
nie analizowało danych w tym zakresie oraz nie podjęło działań w celu zbadania 
prawidłowości zapewnienia uczniom opieki świetlicowej w tych szkołach. 

Kurator Oświaty wyjaśniła, że potrzeba uzyskania tych danych nie wynikała 
ze wskazań Ministra Edukacji Narodowej, ani z podjętych ustaleń kierownictwa 
Kuratorium Oświaty. Nie badano spełniania przez szkoły obowiązku w tym zakresie, 
ani z inicjatywy Kuratora Oświaty, ani z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej.  

(dowód: akta kontroli, str. 191-197) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W badanej próbie ośmiu kontroli, przeprowadzonych w latach szkolnych 
2014/2015 – 2015/2016 w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej, w sześciu 
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokumentowania kontroli. 

W dwóch przypadkach z roku szkolnego 2014/2015 stanowiło to naruszenie § 14 
ust. 3 i § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego17 (obowiązującego 
do 31 sierpnia 2015 r.).  

Kurator Oświaty wyjaśniła m.in., że nieprawidłowości te wynikały z winy wizytatorów 
przeprowadzających kontrolę. 

(dowód: akta kontroli, str. 72-95, 198-209) 

W czterech przypadkach z roku szkolnego 2015/2016 stwierdzone nieprawidłowości 
stanowiły naruszenie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego18.  

Według wyjaśnień Kurator Oświaty, nieprawidłowości te wynikały z wykorzystywania 
do kontroli planowych arkuszy kontroli generowanych z platformy NPSEO19, które 
nie zawierały nazwy i siedziby organu sprawującego nadzór pedagogiczny, danych 
osobowych dyrektora kontrolowanej szkoły oraz klauzuli potwierdzenia odbioru 
protokołu kontroli przez dyrektora szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 72-95, 198-209) 

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 Kontroli20, wnosi o: 

1/ Uwzględnienie w nadzorze pedagogicznym na terenie województwa lubelskiego 
badań mających na celu ustalenie, czy szkoły podstawowe nieposiadające 
pomieszczeń świetlicowych, realizują obowiązek zapewnienia zajęć świetlicowych 
zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

2/ Dokumentowanie kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
17 Dz.U. z 2009 nr 168, poz. 1324, ze zm. 
18 Dz. U. z 2015 r., poz. 1270. 
19 Nadzór Pedagogiczny — System Ewaluacji Oświaty. 
20 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 i z 2016 poz. 677. 
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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. 

 

Lublin, dnia   20 stycznia 2017 r. 

  
  

Kontrolerzy Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

Barbara Koszałka 
Doradca ekonomiczny 

(–) 

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

(–) 

........................................................ 
podpis Podpis 

  

 


