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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 czasu zakończenia kontroli (22 grudnia 2016 r.)1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli Nr LLU/119/2016 
z dnia 4 listopada 2016 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69,  
20-143 Lublin (dalej: szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Alina Broniowska, dyrektor szkoły od 1 września 2004 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie2 Najwyższej Izby Kontroli organizacja zajęć świetlicowych w szkole 
umożliwiała zapewnienie właściwej opieki nad uczniami, a podczas zajęć 
uwzględniano ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe. 

W okresie objętym kontrolą szkoła nie utworzyła grup wychowawczych w oparciu  
o potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów zapisanych do 
świetlicy szkolnej, chociaż przeprowadzała diagnozę potrzeb w tym zakresie. 
Przydzielając uczniów do grup świetlicowych, szkoła brała pod uwagę przede 
wszystkim plan zajęć uczniów oraz czas pracy rodziców. 

W szkole opracowane zostały i były przestrzegane szczegółowe procedury 
w zakresie zapewnienia bezpiecznej opieki nad uczniami zapisanymi do świetlicy,  
w szczególności związane z przekazywaniem opieki nad nimi przed, w trakcie i po 
zakończonych lekcjach. Pod opieką jednego nauczyciela podczas prowadzonych 
zajęć, w analizowanych okresach, nie pozostawało więcej niż 25 uczniów.  
NIK zwraca uwagę, że znaczna liczba uczniów przebywających w trakcie oględzin  
w jednej z sal świetlicowych podczas trzech godzin zajęć, świadczy  
o niewystarczającym zapewnieniu dzieciom warunków lokalowych do realizacji zajęć 
świetlicowych. 

Dyrektor sprawowała nadzór pedagogiczny nad świetlicą szkolną poprzez 
kontrolowanie dokumentacji prowadzonych zajęć w świetlicy, a także w ramach 

                                                      
1 Do celów porównawczych badaniem kontrolnym objęto także dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 
2013/2014 oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r. 
2 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 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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prowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Wykorzystywano ustalenia ze sprawowanego 
nadzoru do poprawy funkcjonowania świetlicy.    

W związku ze zmianą art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3 
(dalej: ustawa o systemie oświaty), dokonaną z dniem 4 czerwca 2014 r.4, szkoła 
podjęła działania mające na celu uwzględnienie postanowień art. 67 ust. 5 ustawy  
w organizacji prowadzonych zajęć świetlicowych. NIK zwraca jednak uwagę, 
że odpowiadające tym zasadom szczegółowe uregulowania wewnętrzne w statucie 
wprowadzono dopiero po roku od wejścia w życie zmienionych przepisów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W latach szkolnych5 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 w szkole uczyło się 
odpowiednio: 622, 670 i 664 uczniów, z tego: 293, 363 i 346 w klasach I-III. Zajęcia 
lekcyjne odbywały się w godzinach 8.00-15.50, a świetlica szkolna dostępna była 
dla dzieci od 6.30 do 17.00.  

Z opieki świetlicowej w ww. latach korzystało6: 276, 346 i 346 dzieci, w tym: 270, 
329 i 320 z klas I-III.  

Liczba utworzonych w świetlicy grup wychowawczych wynosiła w latach szkolnych: 
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 odpowiednio: 13, 16 i 15. Liczba uczniów 
w poszczególnych grupach wychowawczych nie przekraczała 25 osób.  

W badanym okresie nie było uczniów, którym gmina zapewniała bezpłatny transport 
i opiekę w czasie przewozu do szkoły. W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły 
uczęszczało jedno dziecko z klas I-III, któremu — stosownie do postanowień  
art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty — zwracane były koszty przejazdu 
środkami komunikacji publicznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 27) 

W latach objętych kontrolą do dyrektora szkoły wpłynęła jedna skarga, dotycząca 
m.in. korzystania przez dzieci w świetlicy ze smartfonów oraz tabletów. 
W odpowiedzi szkoła podała, że niewielu uczniów posiada smartfony oraz tablety 
i jeżeli się zdarzy, że przyniosą je do szkoły, to korzystają z nich wyłącznie pod 
kontrolą i za zgodą nauczycieli. Ponadto wpłynęło pismo o udzielenie informacji 
w sprawie zapewnienia opieki w dniu odwołania zajęć dydaktycznych. Szkoła 
wyjaśniła m.in., że dzieciom zapewniono wymaganą opiekę oraz przestrzegano 
liczebności w grupach. 

(dowód: akta kontroli, str. 227-233) 

1.2. W badanych latach szkolnych przyjęte przez szkołę założenia organizacyjne, 
dotyczące pracy świetlicy, uregulowane zostały w statucie szkoły7 oraz regulaminie 
świetlicy8. 

                                                      
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. 
4 Na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 642). 
5 Według stanu na 30 września. 
6 Według stanu na 30 września. 
7 W badanym okresie w szkole obowiązywał: statut, będący załącznikiem do uchwały Rady Pedagogicznej 
z dnia 27 lutego 2014 r. oraz statut, stanowiący załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 
2015 r. 
8 Opracowanym w 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W statucie szkoły, obowiązującym w okresie od 27 lutego 2014 r. do 26 sierpnia 
2015 r., określono m.in., że: nadzór nad pracą świetlicy sprawuje wicedyrektor; 
celem pracy świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki; podstawowym 
zadaniem realizowanym przez wychowawców jest wspomaganie procesu 
dydaktycznego i rozwijanie zainteresowań wychowanków; świetlica prowadzi 
pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach, które nie mogą 
przekraczać 25 uczniów; praca wychowawcza świetlicy przebiega na podstawie 
rocznego planu pracy opracowanego przez zespół wychowawców świetlicy oraz 
przyjętych na poszczególne tygodnie zadań wychowawczych (§ 19).  

W statucie, obowiązującym od 26 sierpnia 2015 r., w porównaniu do poprzedniego, 
wprowadzono zmiany wynikające z art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, 
dotyczące: zapewnienia zajęć świetlicowych uczniom dłużej pozostającym w szkole 
ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia takiej opieki; dostosowania zajęć świetlicowych 
do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich możliwości 
psychofizycznych; wyposażenia świetlicy oraz organizacji czasu, pozwalającej 
na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów (§ 19 pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a i b).   

(dowód: akta kontroli, str. 6-11, 20) 

Szczegółową organizację pracy świetlicy dyrektor szkoły ustaliła w regulaminie 
świetlicy, określając m.in.: godziny jej funkcjonowania od 6.30 do 17.00 (w dniach, 
w których nie odbywały się w szkole zajęcia dydaktyczne, w świetlicy realizowano 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach każdorazowo ustalanych przez 
dyrektora szkoły); zasady przyjmowania uczniów z klas I-III (w uzasadnionych 
przypadkach, na prośbę rodziców, opieką świetlicową mogli zostać objęci uczniowie 
klas IV-VI). Całoroczną opieką świetlicową — zgodnie z postanowieniami statutu 
szkoły oraz regulaminu świetlicy — obejmowani byli uczniowie klas I-III 
nieuczęszczający na lekcje religii. 

(dowód: akta kontroli, str. 12-15) 

Wszyscy uczniowie szkoły — według postanowień § 3 pkt 22 statutu — podczas 
pobytu na jej terenie w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych powinni znajdować się 
pod opieką nauczycieli i opiekunów zgodnie z przyjętym tygodniowym rozkładem 
zajęć, planem zajęć dodatkowych, harmonogramem i regulaminem dyżurów oraz 
zakresem obowiązków poszczególnych pracowników szkoły.   

 (dowód: akta kontroli, str. 9) 

W dokumentach szkoły, regulujących pracę świetlicy, nie określono zasad 
informowania szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych o nieobecności ucznia 
na zajęciach świetlicowych oraz jej usprawiedliwiania. 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że rodzice nie mają obowiązku informowania 
o nieobecności ucznia w danym dniu na zajęciach świetlicowych i jej 
usprawiedliwiania, ponieważ zajęcia w świetlicy nie są obowiązkowe.  

Ponadto podała, że wychowawca świetlicy nie sprawdza przyczyn, z powodu 
których uczeń zapisany na zajęcia świetlicowe nie uczestniczy w nich. Z przepisów 
prawa oświatowego nie wynika taki wymóg.  

(dowód: akta kontroli, str. 339-341) 

W procedurze odbierania uczniów ze świetlicy określono m.in., że: dziecko jest 
odbierane bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego, a odbiór przez inną 
osobę wymaga pisemnego upoważnienia, ze wskazaniem nazwiska tej osoby; 
w przypadku odbierania dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo wymagane jest 
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pisemne oświadczenie rodziców, że ponoszą odpowiedzialność za samodzielny 
powrót dziecka do domu. Celem opracowania procedury było m.in. zwiększenie 
bezpieczeństwa uczniów i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania opieki 
wychowawczej dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych i świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 25-26) 

Wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani przez dyrektora szkoły (na posiedzeniu 
rady pedagogicznej w dniu 14 października 2010 r.) do odprowadzania uczniów klas 
młodszych do świetlicy oraz odbierania ich ze świetlicy na zajęcia lekcyjne zgodnie 
z ustalonym porządkiem. Według wyjaśnień dyrektora zasady przekazywania opieki 
nad uczniami zapisanymi do świetlicy po zakończonych lekcjach zostały przez niego 
określone i miały na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów. Zgodnie 
z tymi zasadami: nauczyciele kończący lekcje w danej klasie mieli obowiązek 
odprowadzania uczniów do szatni szkolnej lub do świetlicy; uczniowie 
uczęszczający na zajęcia dodatkowe w czasie przebywania w świetlicy odbierani 
byli, a następnie odprowadzani, osobiście przez nauczyciela prowadzącego 
te zajęcia; uczniowie klas czwartych uczęszczający do świetlicy wychodzili sami 
na lekcje. 

(dowód: akta kontroli, str. 221, 331-334) 

Szkoła posiadała opracowane procedury przyjmowania oraz odbierania uczniów 
ze świetlicy szkolnej.  

Przyjmowanie uczniów do świetlicy następowało na podstawie pisemnego 
zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych w formie karty przyjęcia dziecka, 
składanej corocznie w sekretariacie szkoły w terminie określonym przez dyrektora; 
w uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni mieli prawo zgłosić 
dziecko do świetlicy w każdym innym terminie danego roku; w pierwszej kolejności 
przyjmowani byli uczniowie klas I-III, w szczególności: dzieci rodziców 
pracujących/studiujących w systemie dziennym, dzieci z rodzin niepełnych (rodzic 
pracujący) oraz uczniowie posiadający wskazanie poradni psychologiczno-
pedagogicznej do uczęszczania do świetlicy. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia 
nieuczęszczającego na lekcje religii i przebywającego w tym czasie w świetlicy nie 
byli obowiązani do zapisywania na ten czas dziecka do świetlicy; rezygnacja 
z uczęszczania dziecka do świetlicy wymagała formy pisemnej.  

W składanych kartach przyjęcia dziecka do świetlicy rodzice mogli podać dodatkową 
informację o dziecku: uzdolnienia, zainteresowania, szczególne potrzeby ucznia, 
problemy zdrowotne. 

(dowód: akta kontroli, str.16-19) 

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 termin składania kart 
przyjęcia dziecka do świetlicy został ustalony odpowiednio na: 13 maja 2014 r., 
10 czerwca 2015 r. i 6 czerwca 2016 r. W wymaganych terminach wpłynęło: 261, 
330 oraz 310 kart. Z protokołów posiedzeń komisji rekrutacyjnych wynika, 
że wszystkie zgłoszenia o przyjęcie dzieci do świetlicy zostały rozpatrzone 
pozytywnie.  

(dowód: akta kontroli, str. 22-24) 

Szkoła nie przechowywała kart przyjęcia dziecka z roku szkolnego 2014/2015  
i 2015/2016. Na podstawie zarządzenia dyrektor szkoły Nr 8/2012 z dnia 31 grudnia 
2012 r. karty przyjęć dzieci do świetlicy były protokolarnie niszczone po zakończeniu 
roku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 220) 
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Badanie pięciu kart o przyjęcie dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 
(wybranych losowo) wykazało, że wszystkie zostały złożone i rozpatrzone zgodnie 
z zapisami regulaminu świetlicy. Rodzice/opiekunowie prawni podawali w kartach 
m.in. dane do kontaktu oraz oświadczali, że pracują zawodowo i nie mogą zapewnić 
dziecku opieki przed i po lekcjach. Wskazywali również osoby do odbioru dziecka 
ze świetlicy lub wyrażali zgodę i brali odpowiedzialność za powrót dziecka do domu 
pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. W jednym przypadku podali dodatkowe 
zainteresowania i uzdolnienia dziecka.  Na podpisanych przez rodziców/opiekunów 
kartach zamieszczona została informacja, że wyrażają zgodę na przetwarzanie 
przez szkołę danych osobowych dziecka. We wszystkich badanych pięciu kartach 
przyjęcia dziecka do świetlicy zostały wskazane osoby upoważnione do odbioru. 

 (dowód: akta kontroli, str. 22-24, 363) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 badania potrzeb: edukacyjnych, 
rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych uczniów korzystających z zajęć 
świetlicowych były prowadzone na podstawie informacji podawanych w kartach 
przyjęcia dziecka. 

(dowód: akta kontroli, str. 18-19, 217, 331-334) 

1.3. Roczny plan pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 zawierał takie same 
zapisy jak plan na rok szkolny 2013/2014. Dotyczyły one sześciu ogólnie 
sformułowanych zadań9, dla których określono m.in. sposób realizacji 
oraz wskazano wychowawców świetlicy odpowiedzialnych za ich wykonanie. 
Niektóre zapisy planów nieznacznie się różniły (np. w treści zadań i sposobu ich 
realizacji).  

(dowód: akta kontroli, str. 123-125, 188-190)  

Na podstawie rocznego planu pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 opracowany 
został dodatkowo plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy, który zakładał 
realizację zadań w układzie miesięcznym i tygodniowym. Stwierdzono, że w planie 
tym wyodrębniono zajęcia: dydaktyczno-wychowawcze, plastyczno-techniczne, 
ruchowe i umuzykalniające oraz rekreacyjne. Taki podział zajęć wskazywał, 
że ukierunkowano je na zapewnienie potrzeb edukacyjnych i rozwijanie 
potencjalnych zainteresowań uczniów. 

(dowód: akta kontroli, str. 123-149)  

Zarówno w rocznych planach pracy świetlicy na ww. lata szkolne, jak i w planie 
pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy na rok 2015/2016, nie określono celów, 
jakie uczeń ma osiągnąć, ani wskaźników, pozwalających stwierdzić, czy cele 
te zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli, str. 123-149, 188-190)  

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że przepisy prawa oświatowego nie zobowiązują szkoły 
do opracowania wskaźników pozwalających stwierdzić, które cele zostały 
zrealizowane. 

 (dowód: akta kontroli, str. 339-342)  

Potwierdzeniem realizacji zakładanych zadań określonych w rocznych planach oraz 
w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej były zapisy w dziennikach zajęć. 
Według wyjaśnień dyrektora realizacja planu pracy świetlicy była przedstawiana 
podczas posiedzenia rady pedagogicznej na koniec roku szkolnego. 
                                                      
9 W zakresie: 1) organizacji pracy świetlicy szkolnej; 2) zapewnienia uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej; 3) kształtowania pozytywnych postaw dzieci; 4) wspomagania procesu dydaktycznego szkoły; 
5) budzenia i rozwijania zainteresowań dzieci; 6) doskonalenia pracy pedagogicznej. 
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W sprawozdaniu z pracy zespołu nauczycieli świetlicy szkolnej w roku 
2015/2016 podano m.in., że przewidziane do realizacji zagadnienia zostały 
wykonane zgodnie z planem pracy. 

(dowód: akta kontroli, str. 197-199, 339-342, 352-361)  

W kontrolowanych latach szkolnych roczny plan pracy świetlicy, zgodnie 
z postanowieniami § 19 pkt 8 statutu szkoły, opracowywał zespół wychowawców 
świetlicy10. Plan nie wymagał zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. Plan pracy na 
rok szkolny 2015/2016 zawierał podpis wychowawcy, który go przygotował. 
Na planie nie było adnotacji o zatwierdzeniu go przez dyrektora szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 79-193)  

1.4. W związku ze zwiększeniem liczby uczniów objętych opieką świetlicową 
w badanych latach nastąpiło zwiększenie liczby etatów z 6 do 8,12 oraz zwiększenie 
liczby osób sprawujących opiekę w świetlicy i zatrudnionych na stanowiskach 
wychowawców. 

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole było 6 etatów wychowawców świetlicy, 
w latach11 2014/2015 i 2015/2016 — po 7 etatów, a w roku 2016/2017 — 8,12 etatu. 
Łączny wymiar czasu pracy w godzinach wzrósł ze 156 godzin w roku szkolnym 
2013/2015 do 182 w latach 2014/2015 i 2015/2016, a w roku 2016/2017 — wynosił 
211 godzin. 

W roku szkolnym 2011/2012 w szkole było dziewięciu wychowawców sprawujących 
opiekę w świetlicy, a w latach12 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 
i 2016/2017 odpowiednio: 8, 11, 11, 13 i 11. Wszyscy nauczyciele, pełniący funkcje 
opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy, byli zatrudnieni na stanowisku wychowawcy 
świetlicy i posiadali wymagane kwalifikacje. 

W latach szkolnych 2011/2012–2016/2017 etaty wychowawców świetlicy zajmowało 
łącznie 24 nauczycieli, w tym czworo prowadziło zajęcia świetlicowe przez cały 
badany okres. 

W wybranym do badania miesiącu roku szkolnego 2015/2016 (kwiecień 2016 r.) 
godziny zajęć świetlicowych (ogółem 764,70) prowadzili wychowawcy świetlicy. 
W kontrolowanych latach nie zatrudniano osób na stanowiskach asystentów 
wychowawcy świetlicy.  

 (dowód: akta kontroli, str. 28-35, 54-56) 

Dyrektor wyjaśniła m.in.13, że liczba wychowawców świetlicy jest dostosowana do 
ilości dzieci przebywających w danym okresie czasu. W przypadku większej liczby 
dzieci niż przewidywana, dyrektor szkoły może zwrócić się do dyrektora WOiW14  
o zwiększenie liczby etatów świetlicowych. Taka sytuacja miała miejsce we wrześniu 
2016 r. Opracowanie arkusza organizacyjnego do 30 kwietnia danego roku 
szkolnego nie ma wpływu na organizowanie pracy świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 339-342) 

                                                      
10 Terminy sporządzenia rocznych planów świetlicy podawane były przez dyrekcję szkoły na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, np. termin sporządzenia planu pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 ustalony został 
na 20 września 2015 r. 
11 Według stanu na 30 września. 
12 Według stanu na 30 września. 
13 W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości: zapewnienia w roku 2015/2016 opieki nad wszystkimi 
uczniami zapisanymi do świetlicy, ewentualnego zwiększenia obsady kadrowej oraz przygotowania arkusza 
organizacyjnego szkoły w okresie, kiedy nie jest znana liczba uczniów, którzy będą korzystać z opieki 
świetlicowej w następnym roku szkolnym. 
14 Wydział Oświaty i Wychowania w Lublinie. 
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1.5. W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przeznaczyła wyłącznie na potrzeby 
świetlicy trzy sale, każda o powierzchni 50,46 m2 (sale o numerach: 6, 7 i 24). Dwa 
pomieszczenia znajdowały na parterze budynku szkoły, a jedno na pierwszym 
piętrze. Dojście do świetlicy, znajdującej się na pierwszym piętrze, odbywało się 
po schodach (23 stopnie), których poręcz uniemożliwia zsuwanie się dzieci. 
W drzwiach sal świetlicowych nie było progów. 

Na potrzeby prowadzenia zajęć świetlicowych wykorzystywano również: sale 
gimnastyczne (podczas uroczystości szkolnych przygotowywanych przez dzieci 
ze świetlicy); szkolny plac zabaw oraz boiska, znajdujące się na ogrodzonym terenie 
szkoły.  

W salach, w których odbywały się zajęcia świetlicowe, nie wyodrębniono 
w sposób formalny tzw. stref15: porządkowej, kręgu, zabawy, nauki, gier i zabaw 
stolikowych, wystawy i nauczyciela. Wyposażenie poszczególnych sal świetlicowych 
oraz jego rozmieszczenie umożliwiało organizowanie zajęć, zgodnych  
z przeznaczeniem takich stref.  

Badanie liczby dzieci16 przebywających w świetlicy w dniu oględzin wykazało, 
że w jednej z sal świetlicowych (nr 6) o powierzchni 50,46 m2, w godzinach  
13.00-16.00, przebywało od 37 do 43 uczniów. Na jednego ucznia przypadało 
od 1,17 m2 do 1,36 m2 powierzchni. Opiekę wychowawczą nad tymi uczniami 
zapewniało dwóch wychowawców. 

(dowód: akta kontroli, str. 344-347) 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że w godzinach 12.00-14.00 w salach świetlicowych 
przebywa najwięcej dzieci. Jest to czas, kiedy dzieci z wychowawcami wychodzą 
grupowo do stołówki na obiad. Czas po obiedzie przeznaczony jest na odpoczynek, 
podczas którego dzieci siedzą na wykładzinie i słuchają głośnego czytania. 
Nie potrzebują miejsca do zabawy, czy innych zajęć ruchowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 339-342) 

1.6. W latach 2014–2016 (do 30 września) środki finansowe na prowadzenie 
świetlicy, ujęte w projektach planów finansowych, wynosiły w poszczególnych latach 
odpowiednio: 414,1 tys. zł; 423,7 tys. zł i 468,1 tys. zł. W porównaniu do ogółu 
wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie szkoły stanowiły: 9,3%; 9,6% i 9,7%. 
Kwoty ujęte w projekcie planów zostały zatwierdzone przez organ prowadzący w 
wysokości: 388 tys. zł w 2014 r.; 390 tys. zł w 2015 r. i 433,2 tys. zł w 2016 r. 
Projekty planów finansowych sporządzała dyrektor szkoły oraz główna księgowa. 

W planie po zmianach środki finansowe na świetlicę zostały zwiększone: w 2014 r. 
o 16,2 tys. zł, tj. do kwoty 404,2 tys. zł; w 2015 r. - o 58,1 tys. zł, tj. do 448,1 tys. zł. 
W planie po zmianach na 30 września 2016 r. - pozostały w niezmienionej 
wysokości i wynosiły 433,2 tys. zł.   

Zrealizowane przez szkołę wydatki na świetlicę wyniosły: 403,2 tys. zł w 2014 r.; 
447,7 tys. zł w 2015 r. oraz 419,5 tys. zł w 2016 r. (do 30 września).  W ww. latach 
stanowiły odpowiednio: 9%; 9,2% oraz 11,2% ogółu wydatków poniesionych 
na funkcjonowanie szkoły. Wydatki na świetlicę ujmowano w rozdziale 85401 
klasyfikacji budżetowej — Świetlice szkolne. 

(dowód: akta kontroli, str. 57, 62-68) 

                                                      
15 Podział pomieszczeń świetlicowych na strefy został opisany w publikacjach: Elżbiety Ciszewskiej pt. „Świetlica 
szkolna” oraz Andrzeja Pery i Danuty Kmity pt. „Świetlica — szkolną przestrzenią czasu wolnego. 
Funkcjonowanie świetlic szkolnych. Poradnik dla gmin i dyrektorów szkół”. Według wyjaśnienia dyrektor kadra 
pedagogiczna nie wykorzystywała publikacji w organizacji zajęć świetlicowych. 
16 Sprawdzano, co godzinę począwszy od godziny 8.00 do 17.00. 
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W 2014 r. na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracą osób zatrudnionych 
w świetlicy wydatkowano 376,6 tys. zł., a na wydatki rzeczowe - 26,7 tys. zł. Wydatki 
z tego tytułu zrealizowane w 2016 r. (do 30 września) wyniosły odpowiednio: 
391,8 tys. zł oraz 27,2 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli, str. 58) 

W kontrolowanych latach szkolnych działalność świetlicy nie była dofinansowywana 
ze źródeł innych niż środki finansowe, będące w dyspozycji organu prowadzącego. 

(dowód: akta kontroli, str. 59) 

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

1. Znaczna liczba uczniów (od 37 do 43), którzy przebywali w godzinach od 13.00 
do 16.00, w trakcie oględzin NIK, w jednej z sal świetlicowych o powierzchni 
50,46 m2, świadczy o niewystarczającym zapewnieniu dzieciom warunków 
lokalowych do realizacji zajęć świetlicowych17. 

(dowód: akta kontroli, 344-347) 

W zakresie warunków lokalowych świetlicy nie zostały określone normy prawne. 
Obowiązujące przepisy dotyczą pomieszczeń, niezbędnych do prowadzenia zajęć  
z grupami dzieci w wieku od 3 do 7 lat w ramach punktu przedszkolnego i zespołu 
wychowania przedszkolnego18. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 
działania19 powierzchnia pomieszczenia, przeznaczonego na zbiorowy pobyt od  
3 do 5 dzieci, wynosi co najmniej 16 m². W przypadku liczby dzieci większej niż  
5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu, z tym, że: powierzchnia 
przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi, co najmniej: 2 m², jeżeli czas pobytu 
nie przekracza 5 godzin dziennie i 2,5 m², jeżeli pobyt jest dłuższy niż 5 godzin. 

Przy zastosowaniu powyższych zasad powierzchnia świetlicy przeznaczona na 
zajęcia z grupą wychowanków liczącą od 37 do 43 dzieci20, powinna wynosić od 90 
do 111 m2.  

2. Zmiany w statucie szkoły, dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej, 
wynikające ze zmiany z dniem 4 czerwca 2014 r. ustawy o systemie oświaty, zostały 
przez Szkołę wprowadzone z ponad rocznym opóźnieniem, tj. od 26 sierpnia 2015 r. 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że w roku szkolnym 2014/2015 zespół nauczycieli, 
powołany ds. nowelizacji statutu, pracował nad zmianami oraz tekstem jednolitym 
statutu szkoły. 

 (dowód: akta kontroli, str. 6-10, 339-342) 

Szkoła określiła zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć 
świetlicowych oraz zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po ich 
zakończeniu. Badała także oczekiwania rodziców związane z zajęciami 
świetlicowymi. Szkoła posiadała warunki lokalowe do prowadzenia zajęć 
świetlicowych. NIK zwraca jednak uwagę, że w godzinach obiadowych 

                                                      
17 Należy zaznaczyć, że powierzchnia użytkowa wykorzystywana do opieki nad dziećmi była mniejsza, ponieważ 
w pomieszczeniach tych znajdowały się także regały na zabawki i pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli, 
niskie regały na plecaki, biurko dla nauczycieli oraz stoliki i krzesła dla dzieci.  
18 Tzw. inne formy wychowania przedszkolnego. 
19 Dz. U. Nr 161, poz. 1080, ze zm. 
20 Przy założeniu, że świetlica szkolna pracowała w godzinach 6.30-17.00, tzn. dzienny pobyt ucznia mógł 
przekraczać 5 godzin.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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w niewystarczający sposób zapewniono dzieciom warunki lokalowe do realizacji 
zajęć świetlicowych. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. W obowiązującym statucie określono, że zajęcia świetlicowe powinny być 
dostosowane do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także do ich 
możliwości psychofizycznych. W dokumentach szkoły nie określono zasad 
diagnozowania tych potrzeb.  

(dowód: akta kontroli, str. 8-11) 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów diagnozowane są poprzez rozmowy wychowawców 
świetlicy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. W karcie przyjęcia do świetlicy 
rodzice przekazują m.in. informacje o zainteresowaniach oraz uzdolnieniach swoich 
dzieci. Odzwierciedleniem przeprowadzonej diagnozy są szczegółowo opracowane 
plany pracy wychowawców świetlicy uwzględniające realizację powyższych potrzeb 
naszych uczniów w postaci zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych, zajęć 
rozwijających koncentrację, logiczne myślenie, np. szachy, gry planszowe, gry 
konstrukcyjne i inne21. 

 (dowód: akta kontroli, str. 331-334) 

Grupa wychowawcza w świetlicy - według wyjaśnień wicedyrektora szkoły - to grupa 
uczniów uczęszczających do jednej klasy, rozpoczynających i kończących lekcje 
o jednej godzinie, a więc przebywających w świetlicy szkolnej w podobnym czasie. 
Taka definicja grupy świetlicowej najlepiej sprawdziła się w pracy z uczniami, wynika 
ona z naszych wieloletnich obserwacji i doświadczeń. Wyjątek stanowią uczniowie 
klas czwartych, którzy kończą lekcje o różnych godzinach i nie można z nich 
stworzyć jednej grupy świetlicowej, dlatego też dołączeni są do innych grup. 
Uczniowie klas czwartych przebywają w świetlicy krótko, wykorzystują czas pobytu 
w świetlicy na odrabianie lekcji, nie biorą udziału w innych zajęciach świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 218) 

2.2. W dokumentacji szkoły znajdowało się zestawienie podanych przez rodziców 
danych dotyczących zainteresowań i potrzeb ich dzieci w roku szkolnym 2016/2017, 
które sporządzono na podstawie kart przyjęcia dziecka do świetlicy. Rozpoznane 
zainteresowania uczniów z klas I-III, uczęszczających do świetlicy, były następujące: 
446 dzieci interesowało się sportem, 329 deklarowało zainteresowania muzyczne, 
108 — plastyczne, 38 interesowało się grą w szachy, siedmioro – grami 
planszowymi. Pozostałe potrzeby uczniów ujęte w kartach to: pływanie, rękodzieło, 
moda i technika. Wskazane zainteresowania uczniów wykorzystywano przy 
opracowaniu planu pracy świetlicy oraz przy ustalaniu zajęć pozalekcyjnych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 217) 

2.3. Przy tworzeniu grup świetlicowych szkoła stosowała następujące kryteria: 
uczęszczanie ucznia do danej klasy, czas pracy jego rodziców oraz sytuacje 
szczególne (nieuczęszczanie ucznia na lekcje religii). W badanych latach szkolnych 

                                                      
21 Według ustaleń kontroli w kartach przyjęcia do świetlicy na rok 2016/2017 rodzice podawali takie informacje. 
Ponadto szkoła posiadała także zestawienia dotyczące zgłaszanych przez rodziców zainteresowań ich dzieci. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

liczba utworzonych grup wychowawczych w świetlicy odpowiadała liczbie klas I-III. 
Do sal świetlicowych przypisane zostały poszczególne grupy wychowawcze22. 

(dowód: akta kontroli, str. 27) 

W badanych latach dzieciom nieuczęszczającym na lekcje religii23 została, 
w przypadku klas I-III, zapewniona opieka w świetlicy. Ich obecność była 
odnotowywana na oddzielnych listach. 

(dowód: akta kontroli, str. 222-226) 

2.4. Plany pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2015/2016, 
sporządzone dla dwóch grup wychowawczych24, opracowane zostały na podstawie 
rocznego planu pracy świetlicy. Przyjęte w nich w II półroczu do realizacji zadania 
uwzględniały potrzeby uczniów w zakresie:  

− edukacyjnym – np. poznanie: dyscyplin sportowych, zasad bezpiecznej zabawy 
na śniegu, technik doskonalących czytanie, tradycji i obrzędów związanych 
ze świętami, gatunków drzew oraz kwiatów, praw dziecka, 

− rozwojowym – np. różnego rodzaju zabawy ruchowe kształtujące zręczność 
i zwinność, integracyjne oraz koncentracyjne.       

(dowód: akta kontroli, str. 123-149, 205-212) 

Zlecona przez NIK kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że diagnozy potrzeb 
i zainteresowań uczniów korzystających ze świetlicy dokonano już po utworzeniu 
grup wychowawczych. Stwierdzono u nich następujące potrzeby: edukacyjne — 
wdrażające do pracy umysłowej, rozwijające samodzielność oraz kreatywność; 
ruchu, swobodnej zabawy wybranymi zabawkami lub w kącikach zabaw; integracji 
i współpracy z innymi dziećmi oraz ciszy i skupienia.  

Zorganizowano np. zajęcia m.in.: wyciszające, ułatwiające koncentrację, pomoc 
w odrabianiu lekcji, gry i zabawy ruchowe, spacery i wycieczki, zabawy na placu 
zabaw. Diagnozowano zainteresowania uczniów i zorganizowano zajęcia: 
plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, gry w szachy, literackie i teatralne. 

Po kontroli nie wydano zaleceń. Stwierdzono jednak, że wskazane byłoby 
diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów systemowo przed utworzeniem 
grup wychowawczych uczniów przyjętych do świetlicy, a także dokumentowanie 
i wykorzystywanie wyników diagnozy w planowaniu pracy świetlicy szkolnej oraz 
poszczególnych grup świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 272-276) 

W badanych dziennikach zajęć świetlicowych na rok szkolny 2016/2017 
wyszczególniano m.in.: imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, cele 
i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych, plan zajęć dnia w układzie 
godzinowym, przewidziane do realizacji w ciągu całego roku zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze oraz tematykę zajęć realizowanych w poszczególnych dniach. 
Odnotowywano także obserwacje zajęć dokonywane przez dyrekcję szkoły. 
Do dzienników wpisywano ponadto numery telefonów do rodziców/opiekunów 

                                                      
22 W roku szkolnym 2016/2017 do poszczególnych sal świetlicowych przypisano po pięć grup. I tak: w sali nr 6 
zajęcia były prowadzone dla uczniów z klasy: Ib, IIa i IVb, IIg i IVb, IIIb, IIIe i IVb; w sali nr 7 — z klasy: Ic, IIc, IIe, 
IId i IVa, IIIc; w sali nr 24 — z klasy: Ia, IIb, IIf, IIIa i IVc, IIId i IVd. 
23 W latach szkolnych 2016/2017 i 2015/2016 odpowiednio: ośmioro i 13 dzieci z klas I-III. Uczniowie klas 
czwartych (w ww. latach odpowiednio: pięcioro i dwoje) przebywali w czasie lekcji religii w czytelni lub posiadali 
zgodę rodziców, ze względu na lekcje religii odbywające się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, na 
późniejsze przychodzenie do szkoły lub wcześniejszy powrót do domu. 
24 Do badania wybrano dwie grupy uczniów z klasy Ia (21 dzieci) oraz IIId (20 dzieci). 
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prawnych oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru uczniów 
ze świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 344-347) 

2.5. W wyniku badania realizacji programu zajęć świetlicowych przez wybrane 
grupy25 stwierdzono, że tematyka zajęć prowadzona była w oparciu o plan pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, który w kwietniu zakładał zrealizowanie czterech 
tematów tygodnia: ruch i rekreacja; baśnie, bajki i bajeczki; ach lubelskie, jakie 
cudne; radości i smutki dobrych przyjaciół. 

Ustalono, że tematyka prowadzonych w grupach zajęć była podobna, jednak 
metody jej prowadzenia zostały zróżnicowane ze względu na wiek ucznia, 
np. w ramach tematu tygodnia: 

− ruch i rekreacja — z uczniami klasy Ia przeprowadzono pogadankę nt. przez 
ruch do zdrowia, a dzieci z klasy IIId dowiedziały się dlaczego warto zdrowo się 
odżywiać; uczniowie z obydwu grup uczestniczyli w zabawach sportowych 
na boisku szkolnym oraz w zabawach przy muzyce;  

− baśnie, bajki i bajeczki — dzieci z klasy Ia zapoznane zostały z zasadami 
korzystania z książek, natomiast uczniowie klasy IIId — z bajkami bogate 
ranczo oraz przyjaciele; 

− ach lubelskie, jakie cudne — z dziećmi z klasy Ia prowadzono rozmowy 
o ulubionych miejscach w Lublinie, przygotowano zagadki związane z miastem 
oraz wyklejano herb z koziołkiem; dzieci z klasy IIId zapoznały się z legendami 
o Lublinie oraz przygotowywały prace na konkurs ach lubelskie, jakie cudne; 

− radości i smutki dobrych przyjaciół — z dziećmi obydwu grup prowadzono 
zabawy integrujące grupę.  

W dziennikach zajęć świetlicy odnotowano także zajęcia, na których pomagano 
dzieciom w odrabianiu lekcji. 

  (dowód: akta kontroli, str. 348-361) 

Dobór zajęć świetlicowych w szkole  według Kuratorium Oświaty  był właściwy 
dla danej grupy wychowawczej. Prowadzone zajęcia uwzględniały potrzeby 
edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, możliwości psychofizyczne, 
rozwijanie zainteresowań, zapewniały prawidłowy rozwój fizyczny oraz umożliwiały 
odrabianie lekcji.  

(dowód: akta kontroli, str. 272-276) 

2.6. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że wyposażenie świetlicy szkolnej jest 
adekwatne do prowadzonych zajęć świetlicowych, podczas których wykorzystuje się 
m.in.: sprzęt multimedialny, gry planszowe, puzzle, szachy, zabawki, sprzęt 
sportowy, książki, nagrania muzyki i filmów dla dzieci, plansze, klocki, piłki.  

(dowód: akta kontroli, str. 272-276) 

W trakcie oględzin NIK stwierdzono, że w skład wyposażenia pomieszczeń, 
przeznaczonych na potrzeby świetlicy, wchodziły m.in.: 

− niskie regały (niezamykane) przeznaczone do przechowywania plecaków 
uczniów, regały/szafki na zabawki i książki dla dzieci, zamykane szafy 
na dokumenty wychowawców świetlicy (dzienniki świetlicy, segregatory 

                                                      
25 Do badania wybrano dzieci z dwóch grup zróżnicowanych wiekowo, tj. z klasy Ia i IIId. Badanie obejmowało 
realizację przez te grupy zadań w kwietniu roku szkolnego 2015/2016. 
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z kartami przyjęć dzieci do świetlicy), biurka z krzesłami dla nauczycieli 
oraz stoliki i krzesła dla dzieci, w tym z regulowaną wysokością26; 

− sprzęt RTV (telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon); 

− zabawki – np.: klocki lego, klocki „kliki”, klocki „miękkie” do odpoczynku 
o różnych gabarytach, domek dla lalek, kuchnia, kółka hula-hop, pluszowe 
zabawki; 

− gry edukacyjne i planszowe, np.: kalambury, szkoła pisania, memory, football, 
zgadnij kto to, puzzle tematyczne, szachy, sylaby, zegar; 

− książki dla dzieci oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli (np. nauka gry 
w szachy, potrafię rysować); 

− inne wyposażenie – materiały plastyczne: farby, kredki, koraliki, naklejki, 
włóczki, wzory do kolorowania, plastelina. 

W każdej z sal świetlicowych, na podłogach wyłożonych wykładziną PCV, 
heterogeniczną, znajdowała się wykładzina dywanowa lub dywan z atestem.  

(dowód: akta kontroli, str. 344-347) 

W trakcie realizacji zajęć świetlicowych27 nt. ozdoby świąteczne – wykonanie ozdób, 
które odbyły się 16 grudnia 2016 r., wykorzystywane zostały znajdujące się w sali 
pomoce dydaktyczne, takie jak: bombki ze styropianu, drobne ozdoby do dekoracji 
(kolorowe cekiny, koraliki, wstążki), blok techniczny, papier kolorowy, szablony 
ozdób świątecznych, odtwarzacz płyt CD (do słuchania kolęd).    

(dowód: akta kontroli, str. 343) 

2.7. W wyniku badania losowo wybranej grupy uczniów przebywających w świetlicy 
w okresie od 4 do 8 kwietnia 2016 r.28 stwierdzono, że w łącznym czasie ich pobytu 
w szkole od 20% do 56% czasu spędzali w świetlicy, a na zajęciach szkolnych od 
44% do 80%. Średni czas pobytu dzieci w świetlicy w ww. tygodniu wynosił  27,5%. 
Powyższe proporcje odnoszą się do uczniów klas I–III29.   

(dowód: akta kontroli, str. 263-267) 

W kontrolowanych latach w zajęciach świetlicowych uczestniczyli wyłącznie 
uczniowie zapisani do świetlicy oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii. 
W świetlicy nie organizowano zastępstw dla uczniów pod nieobecność nauczyciela 
danego przedmiotu.   

Analizie poddano liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela na 
każdej godzinie zajęć świetlicowych30. Na podstawie odnotowanych w dziennikach 
zajęć świetlicy obecności uczniów na poszczególnych godzinach oraz podpisów 
wychowawców, potwierdzających przeprowadzenie zajęć ustalono, że liczba 
uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25.   

(dowód: akta kontroli, str. 243-262) 

                                                      
26 W sali nr 6 na parterze szkoły znajdowało się sześć stolików, w tym pięć z regulowaną wysokością oraz  
15 krzeseł (10 regulowanych). W sali nr 7 na parterze było pięć stolików z możliwością regulacji wysokości 
i 17 krzeseł (osiem regulowanych). W sali nr 24 na pierwszym piętrze - osiem stolików, w tym cztery regulowane 
oraz 23 krzesła (8 regulowanych). 
27 Przeprowadzonych w sali nr 6 dla dzieci z dwóch grup (klasy IIg i IIIb).  
28 Do badania wybrano 35 uczniów zapisanych do świetlicy, w tym 33 uczniów z klas I-III oraz dwoje z klasy IV. 
Badanie dotyczyło czterech z pięciu dni ze względu na dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 5 kwietnia 
2016 r. 
29 W badanym tygodniu nie odnotowano w dziennikach zajęć świetlicy obecności dwojga uczniów klas IV.  
30 W okresie od 11 do 15 stycznia 2016 r. oraz od 4 do 8 kwietnia 2016 r. 
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W badanych tygodniach, z ogólnej liczby 349 dzieci zapisanych do świetlicy, nie 
odnotowano w dziennikach świetlicowych obecności 48 uczniów, którzy 
uczestniczyli w zajęciach szkolnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 234-242, 268-269) 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że to rodzice decydują o czasie pobytu dziecka 
w świetlicy. Rodzic nie ma obowiązku zgłaszać nieobecności dziecka w świetlicy ani 
też usprawiedliwiać jego nieobecności.  Nieuczęszczanie do świetlicy szkolnej 
zapisanych dzieci (obecnych na zajęciach lekcyjnych) wynika z faktu 
nieprzyprowadzania ich przez rodziców do świetlicy lub odebrania ze szkoły 
bezpośrednio po lekcjach. 

(dowód: akta kontroli, str. 331-334) 

2.8. Dzienniki zajęć świetlicy szkolnej prowadzone były w kontrolowanych latach 
w formie papierowej.  

 (dowód: akta kontroli, str. 344-347) 

2.9. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 realizacja planu świetlicy była 
przedstawiana na radach pedagogicznych podsumowujących pracę szkoły.  

We wnioskach przedstawionych w sprawozdaniu za rok 2014/2015 podano, 
że należy kontynuować rozwój uzdolnień uczniów oraz zorganizować w miarę 
możliwości kącik wypoczynkowy dla dzieci. 

W sprawozdaniu za rok 2015/2016 podano m.in, że należy wziąć pod uwagę 
zwiększenie liczby sal świetlicowych. Wniosek został przez szkołę zrealizowany 
w roku szkolnym 2016/2017. Na potrzeby świetlicy przeznaczono dodatkowe trzecie 
pomieszczenie. Zwiększona została także, w związku ze wzrostem liczby uczniów 
objętych opieką świetlicową, liczba etatów wychowawców świetlicy do 8,12.  

(dowód: akta kontroli, str. 27, 194-199, 339-341) 

Przewodniczący rady rodziców nie złożył oświadczenia dotyczącego opinii na temat 
funkcjonowania świetlicy w szkole. 

(dowód: akta kontroli, str. 362) 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty z dniem 4 czerwca 2014 r. 
zmieniła częściowo funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Świetlica szkolna 
przeznaczona jest dla dzieci, których rodzice pracują. Szkoła nie posiada jednak 
narzędzi, które pozwoliłyby to sprawdzić. Dokładniejszej weryfikacji powinno być 
poddane zatrudnienie rodziców. 

(dowód: akta kontroli, str. 331-334) 

Z informacji uzyskanych od wychowawców świetlicy wynikało, że w ich ocenie  
z zajęć świetlicowych powinny korzystać wyłącznie dzieci rodziców pracujących. 
Po pierwszym semestrze wskazana byłaby ponowna weryfikacja wszystkich 
wniosków złożonych o przyjęcie dziecka do świetlicy pod względem sprawdzenia 
aktualności zatrudnienia rodziców.  

(dowód: akta kontroli, str. 335-338) 

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

Do dzienników zajęć świetlicowych na rok szkolny 2016/2017 wpisywano dane 
osobowe wykraczające poza zakres danych, określony w § 11 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  



 

15 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji31. Szkoła uzyskała od rodziców pisemne zgody na przetwarzanie tych 
danych. NIK uwzględniła, że podanie tych danych w dziennikach miało na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Umożliwiało również szybkie skontaktowanie 
się wychowawców z rodzicami w przypadku takiej potrzeby, a także zapewnienie 
odpowiedniej opieki i metod opiekuńczo-wychowawczych, wynikających z informacji 
rodziców w tym zakresie. 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że wpisywanie dodatkowych informacji podyktowane było 
troską o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Umieszczenie tych danych w dzienniku 
zajęć pozwala na szybkie podjęcie działań w przypadku sytuacji tego 
wymagających. 

(dowód: akta kontroli, str. 339-342, 344-347) 

W szkole diagnozowano potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, ale na tej podstawie nie utworzono grup wychowawczych w świetlicy 
szkolnej. W roku szkolnym 2015/2016 grupy wychowawcze zostały utworzone 
w oparciu o kryterium uczęszczania uczniów do poszczególnych klas 
oraz ze względu na czas pracy rodziców. Tematyka prowadzonych zajęć 
świetlicowych była podobna dla wszystkich grup wychowawczych, jednak metody jej 
prowadzenia zostały zróżnicowane ze względu na wiek uczniów. Liczba dzieci 
pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25. Kontrola 
Kuratorium Oświaty wykazała, że w świetlicy prowadzono zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów oraz zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych 

3.1. W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 w planach nadzoru pedagogicznego 
szkoły nie uwzględniono realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy 
szkolnej. Przewidziano natomiast kontrolę dokumentacji świetlicy szkolnej w każdym 
semestrze oraz obserwację zajęć. W sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego 
sformułowano ogólne wnioski, mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości, które dotyczyły błędnego sposobu dokonywania poprawek, braku 
tematów lekcji, podpisów nauczycieli oraz mało czytelnych i niestarannych wpisów. 

W latach szkolnych 2014/2015–2015/2016 dyrekcja szkoły trzy razy w roku32 
kontrolowała dzienniki zajęć świetlicy, w których odnotowywała braki w dokumentacji 
wymagające uzupełnienia (m.in. dotyczące błędnych wpisów lub braków zapisów). 

 (dowód: akta kontroli, str. 277-316) 

3.2. W badanych latach organ prowadzący, w ramach sprawowanego nadzoru, 
przeprowadził w szkole osiem kontroli. Kontrole te nie dotyczyły funkcjonowania 
świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 271) 

3.3. W ramach nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty w Lublinie w latach 2014-2016 (do 30 września) nie objęto 
kontrolą lub ewaluacją zajęć świetlicowych. Kuratorium Oświaty przeprowadziło 
w szkole ewaluację problemową oraz cztery kontrole, w tym dotyczące m.in.: 
przygotowania szkoły do przyjęcia 6-latków oraz organizacji kształcenia w klasie IIa.  

 (dowód: akta kontroli, str. 270) 

                                                      
31 Dz. U. poz. 1170, ze zm. 
32 W dniach: 12 grudnia 2014 r., 13 lutego 2015 r., 14 czerwca 2015 r., 30 września 2015 r., 25 lutego 2016 r. 
i 6 lipca 2016 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Dyrektor opracowała plan nadzoru pedagogicznego, w którym nie uwzględniono 
funkcjonowania świetlicy szkolnej. Nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy 
prowadzony był w formie kontroli oraz obserwacji zajęć. Ustalone wnioski były 
realizowane. 

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 Kontroli33 
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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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. 

 

Lublin, dnia 19 stycznia 2017 r. 

 

 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby kontroli 

w Lublinie 

Edward Lis 

Barbara Koszałka 
Doradca ekonomiczny 

(–) 

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

(–) 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
33 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. Zwana dalej ustawą o NIK. 
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