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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/092 — Funkcjonowanie świetlic szkolnych. 

Okres objęty kontrolą Od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do 19 stycznia 2017 r.1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Ryszard Litwiniuk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/154/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń 
Podlaski (zwana dalej: „Szkołą”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Cezary Czarniak — dyrektor Szkoły od 1 września 2013 r.2 

(dowód: akta kontroli, str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie3 Najwyższej Izby Kontroli organizacja zajęć świetlicowych w Szkole 
umożliwiała zapewnienie właściwej opieki nad uczniami. 

W okresie objętym kontrolą Szkoła nie utworzyła grup wychowawczych w oparciu 
o potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania zapisanych do świetlicy 
szkolnej uczniów. Podczas przydzielania uczniów do grup świetlicowych brano 
pod uwagę przede wszystkim plan zajęć uczniów oraz ich uczęszczanie 
do poszczególnych oddziałów. 

W Szkole zostały opracowane procedury w zakresie zapewnienia bezpiecznej opieki 
nad uczniami przebywającymi w świetlicy, w szczególności związane 
z przekazywaniem opieki nad nimi przed, w trakcie i po zakończonych lekcjach.  

W planach nadzoru pedagogicznego nie wyszczególniono zadań bezpośrednio 
dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej. Dyrektor Szkoły 
sprawował nadzór pedagogiczny nad działalnością świetlicy poprzez obserwacje 
i hospitacje zajęć oraz kontrolowanie dokumentacji.  

W związku ze zmianą art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty4, 
dokonaną z dniem 4 czerwca 2014 r.5, Szkoła nie podjęła działań mających na celu 
uwzględnienie w organizacji prowadzonych zajęć świetlicowych postanowień art. 67 

                                            
1 Do celów porównawczych badaniem kontrolnym objęto także dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 
2013/2014 oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r. 
2 Powołany na to stanowisko od dnia 1 września 2013 r., zarządzeniem nr 49 Burmistrza Miasta Radzyń 
Podlaski z dnia 14 sierpnia 2013 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 
4 Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. Zwana dalej: ustawą o systemie oświaty lub ustawą. 
5 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). 
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ust. 5 powołanej ustawy, tj. zmian w organizacji pracy, dokumentacji oraz zasadach 
bezpieczeństwa.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Liczba uczniów w Szkole w klasach 1-6, w poszczególnych latach szkolnych, 
przedstawiała się następująco: w roku szkolnym 2014/2015 (według stanu na dzień 
30 września)  — 647 uczniów (w tym z klas I-III — 334 uczniów); w roku szkolnym 
2015/2016 — 687 uczniów (w tym z klas I-III — 377 uczniów); w roku szkolnym 
2016/2017 — 646 uczniów (w tym z klas  I-III — 327 uczniów). W okresie objętym 
kontrolą nie organizowano dowozu uczniów do szkoły. 

Z opieki świetlicowej w ww. latach (według stanu na 30 września) korzystało 
odpowiednio: 189, 206 i 189 dzieci, w tym: 189, 203 i 172 z klas I-III.  

Liczba utworzonych w świetlicy grup wychowawczych wynosiła: sześć w roku 
szkolnym 2014/2015 oraz po siedem w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. 
Liczba uczniów w poszczególnych grupach wychowawczych w latach 2015/2016 
i 2016/2017 nie przekraczała 25 osób. Natomiast w roku szkolnym 2014/2015 
w jednej grupie wychowawczej wyniosła 27 uczniów. 

W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 lekcje szkolne odbywały się w godzinach 
8.00–15.25. Świetlica szkolna dostępna była dla uczniów od 7.30 do 15.30.  

Według wyjaśnienia dyrektora Szkoły, w okresie objętym kontrolą nie wpłynęła 
żadna skarga dotycząca funkcjonowania świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 228) 

1.2. Zgodnie z zakresem czynności, nadzór nad pracą świetlicy szkolnej sprawował 
wicedyrektor. 

Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy szkolnej regulowały niżej 
wymienione akty wewnętrzne: 

—  statut Szkoły z 28 września 2011 r.6, w którym określono, że do podstawowych 
zadań świetlicy należy: zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki stosownie 
do ich potrzeb, zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji (§ 25 ust. 1 pkt 
1-5), zajęcia świetlicowe prowadzone są przez pięć dni w tygodniu, grupa 
wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów (§ 25 ust. 4); uczniowie 
przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców (§ 25 ust. 7), 
świetlica działa w oparciu o regulamin świetlicy; 

—  regulamin świetlicy7 (obowiązujący od 1 września 2015 r.), w którym określono: 
cele i zadania świetlicy (§ 1 pkt 2), organizację pracy (§ 1 pkt 3), organy 
i pracowników świetlicy (§ 4 pkt 1) oraz prowadzoną dokumentację (§ 7); 

— zasady postępowania w zakresie opieki nad uczniami Szkoły (obowiązujących od 
1 września 2015 r.), które określały sposób przekazywania dzieci pod opiekę 
świetlicy oraz osoby odpowiedzialne (tj. wychowawców — § 6 pkt 5 regulaminu), 

                                            
6 Przyjęty uchwałą Nr 5/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaskim z dnia 
28 września 2011 r. 
7 Uchwała Nr 7/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
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zasady przyjmowania i odbierania uczniów, kwestie rozpoczynania i zakończenia 
zajęć, przyprowadzania i odprowadzania na lekcje, a także przyprowadzania 
i odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych; ustalono 
w nich także zasady postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane 
do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn; 
wychowawcy klas I–III i inni nauczyciele, uczący w tych klasach, zobowiązani byli 
do przyprowadzenia uczniów objętych opieką świetlicy do pomieszczenia 
świetlicy i przekazania dzieci wychowawcy; każdy nauczyciel rozpoczynający 
lekcje w klasach I–III miał obowiązek odebrać osobiście dzieci, będące pod 
opieką świetlicy przed lekcjami i zaprowadzić do klasy; w dokumencie 
wprowadzono także wzory: oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
o wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy szkolnej, 
upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze świetlicy 
szkolnej, rejestr dzieci niezapisanych do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 13-16, 18) 

Zgodnie z § 4 regulaminu świetlicy, opracowanie planów pracy świetlicy należało 
do obowiązków kierownika świetlicy oraz wychowawców. W regulaminie 
nie określono terminów sporządzenia planu na poszczególne lata szkolne. Jak 
wynika z ich analizy, były one opracowywane przez wychowawców na przełomie 
lipca i  sierpnia i zatwierdzane przez kierownika świetlicy w okresie od 5 do 18 
sierpnia danego roku.  

(dowód: akta kontroli, str. 20, 228) 

Z wpisów do książki protokołów rady wychowawczej świetlicy, wynikało że 
zagadnienia bezpieczeństwa uczniów były cyklicznie omawiane przez nauczycieli 
pracujących w świetlicy. Kierownik świetlicy podała, że w zakresie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych 
obowiązywały następujące zasady: rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, w karcie 
zgłoszenia w części oświadczenie, podawali informację o sposobie opuszczania 
przez dziecko świetlicy szkolnej; informacje te zamieszczane były w dzienniku zajęć 
wychowawczych (tak, aby wychowawca wiedział, jak i pod czyją opieką uczeń 
opuszcza świetlicę); rodzice powiadamiali w formie pisemnej o każdorazowym 
odstępstwie od ustalonego sposobu opuszczania przez dziecko świetlicy. Dzieci, 
po przyjściu do świetlicy, zgłaszały swoją obecność u wychowawcy, a wychowawcy 
w trakcie zajęć co godzinę odnotowywali w dzienniku zajęć świetlicy obecności 
uczniów. Wyjścia na zajęcia lekcyjne ze świetlicy do sali lekcyjnej miały miejsce 
w trakcie przerwy (całą grupą). Jeżeli liczebność grupy przekraczała 25 osób, 
wychowawca miał obowiązek zgłaszać takie przypadki dyrektorowi szkoły (wówczas 
do świetlicy przechodził nauczyciel z biblioteki) lub planowane były godziny 
wychowawców w ramach art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela8, tzw. godziny karciane. Kierownik świetlicy podała, że wychowawcy 
świetlicy mieli możliwość ustalenia przyczyn, z powodu których uczeń zapisany 
na zajęcia świetlicowe nie uczestniczy w nich, poprzez rozmowę z wychowawcą 
klasy lub kontakt telefoniczny z rodzicami dziecka. 

(dowód: akta kontroli, str.10-23, 31) 

Ponadto, w statucie określone zostały zasady kwalifikowania i przyjmowania 
do świetlicy (§ 25 ust. 2). Zakładano prowadzenie zajęć w grupach wychowawczych, 
które składały się ze stałych uczestników świetlicy i liczyły 25 uczniów (§ 25 ust. 4), 
a także prowadzenie zajęć zgodnie z planem zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

                                            
8  Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm. 
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(§ 25 ust. 7 pkt 1). Regulamin świetlicy szkolnej określał: założenia organizacyjne 
dotyczące planu pracy świetlicy, godzin korzystania z opieki świetlicowej (7.00 –
 15.30), zasad przyjmowania i odbioru dzieci ze świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 16, 20) 

Zasady informowania o nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych, zostały 
uregulowane w § 6  pkt 2 regulaminu świetlicy. Stanowił on, że rodzice zobowiązani 
są zgłaszać u kierownika świetlicy lub wychowawcy dłuższe nieobecności dziecka 
(np. choroby) w ciągu trzech pierwszych dni nieobecności. Natomiast zasady 
przyjmowania i odbierania uczestników zajęć świetlicowych zostały określone 
w § 6 pkt 5 – 9 regulaminu. Z uregulowań tych wynika, że świetlica przejmuje opiekę 
nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy, 
a w przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy, rodzice 
niezwłocznie odbierają dziecko ze świetlicy. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane 
do godziny 15.30, nauczyciel powiadamia dyrektora Szkoły, a następnie 
wychowawcy kontaktują się z rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia przyczyn jego 
nieodebrania. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka 
przez rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel miał obowiązek powiadomić 
o zaistniałej sytuacji policję. 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor Szkoły podał, że odbieranie dzieci ze świetlicy 
przez rodziców, unormowane jest zapisami w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy 
szkolnej (załącznik do regulaminu świetlicy).  

(dowód: akta kontroli, str. 21, 227) 

W związku ze zmianą art. 67 (z dniem 4 czerwca 2014 r.) ustawy o systemie oświaty 
nie wprowadzono zmian w statucie, regulaminie świetlicy i zasadach postępowania 
w zakresie opieki nad uczniami Szkoły, dotyczących odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo i informowania o nieobecności uczniów na zajęciach 
świetlicowych. Wynikało to m.in. stąd, że w Szkole obowiązywały już uregulowania 
wewnętrzne (z 2011 r.) zbieżne z zapisami art. 67 ust. 4 i 5 ustawy o systemie 
oświaty.  

(dowód: akta kontroli, str. 13-16, 19) 

Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej określone zostały w § 3 
regulaminu świetlicy. Stanowił on, że do świetlicy przyjmuje się uczniów w oparciu 
o wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, na podstawie karty zgłoszenia 
do świetlicy. Karta powinna być złożona w sekretariacie Szkoły w terminie 
ustalonym jako termin przyjęć na kolejny rok szkolny (w maju i do ostatniego dnia 
roboczego pierwszego pełnego tygodnia czerwca). O przyjęciu dziecka do świetlicy 
szkolnej decydowała komisja powołana przez dyrektora. Do świetlicy uczęszczali 
uczniowie klas I – III, a w uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodziców, opieką 
świetlicową mogli zostać objęci uczniowie klasy IV.  

W latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 zostało złożonych 395 wniosków 
(odpowiednio: 189 i 206). Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Badanie dziesięciu wniosków9 z ww. lat szkolnych wykazało, że zostały one złożone 
i rozpatrzone zgodnie z zapisami § 3 regulaminu świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 4, 33-45) 

                                            
9 Wybranych metodą losową pięciu wniosków złożonych w roku 2014/2015 oraz pięciu z roku szkolnego 
2015/2016. 
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W Szkole nie przyjęto pisemnych procedur dotyczących badania oczekiwań 
rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu w świetlicy.  

Szkoła nie działała w systemie wielozmianowym. 

Zmiana art. 67 ustawy o systemie oświaty nie miała wpływu na zmiany w zakresie 
prowadzenia przez Szkołę badań oczekiwań rodziców uczniów zapisanych 
do świetlicy. 

(dowód:  akta kontroli, str. 273) 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 nie przeprowadzano badań oczekiwań 
rodziców w zakresie opieki świetlicowej w formie ankiet, analizowano jednak opinie 
rodziców uzyskane podczas zebrań z rodzicami na temat planowanej pracy 
z dziećmi w świetlicy, o rodzajach i formach zajęć w trakcie pobytu uczniów 
w świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 9) 

1.3. W okresie objętym kontrolą, podstawową dokumentację świetlicy stanowiły: 
roczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej sporządzane przez kierownika 
świetlicy i wychowawców oraz plany zajęć świetlicowych (w szczegółowości 
miesięcznej), które każdorazowo zatwierdzone były przez kierownika świetlicy. 
Obowiązek przygotowania ww. planów, wynikał z § 4 ust. 1 regulaminu świetlicy. 
W planie pracy świetlicy na rok szkolny 2013/2014 określono: bloki tematyczne 
zajęć, tematykę zajęć, miesiąc realizacji oraz oczekiwane efekty w odniesieniu 
do ucznia10. Porównanie planu pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 
z planem obowiązującym w roku 2013/2014 wykazało, że w obydwu planach ujęto 
tematykę zajęć z podziałem na miesiące realizacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 20, 46-128) 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor Szkoły podał, że konstrukcja planów w latach 
szkolnych 2013/2014 i 2015/2016 była analogiczna, gdyż tego rodzaju założenia 
w planach pracy świetlicy, sprawdziły się w praktyce pracy opiekuńczej 
i odpowiadają realiom oraz warunkom pracy z dzieckiem w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 273) 

W planie na rok szkolny 2015/2016 nie wykazano oczekiwanych efektów zajęć 
w odniesieniu do wiedzy i umiejętności. Plan nie uwzględniał zróżnicowania uczniów 
i podziału na grupy, nie  uwzględniał też możliwości organizowania przez Szkołę 
nauki w świetlicy języka obcego nowożytnego. Plan nie zawierał wskaźników, 
pozwalających stwierdzić, które zaplanowane cele zostały zrealizowane, 
a spodziewane rezultaty osiągnięte. Planu nie opracowywano według układu: cele, 
jakie ma osiągnąć uczeń; sposoby realizacji przyjętych celów; wskaźniki, 
pozwalające stwierdzić, które cele zawarte w planie zostały zrealizowane, 
a spodziewane rezultaty osiągnięte. 

(dowód: akta kontroli, str.  46-128, 228) 

1.4. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 w Szkole było po pięć etatów 
wychowawców świetlicy, natomiast  w  roku szkolnym 2016/2017 (na 30 września) 
sześć etatów.  

                                            
10 Np. uczeń: odgrywa sceny mimiczne obrazujące zachowanie sprzeczne z ekologią, bawi się w grupie-
ćwiczenia taneczne walczyk w parach, stosuje zasady ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły, zna miejsca 
w których nie wolno bawić się dzieciom w zimie. 
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Liczba nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wychowawców wynosiła: 
po pięciu w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz sześciu w 2016/2017 
(na 30 września 2016 r.). 

Łączny wymiar tygodniowego czasu pracy w godzinach wynosił: 107 godzin w roku 
2014/2015, 127 godzin w 2015/2016 i 149 godzin w 2016/2017 (na 30 września 
2016 r.). 

W ciągu trzech ww. lat szkolnych etaty wychowawców świetlicy zajmowało łącznie 
dziewięciu nauczycieli, w tym jeden prowadził zajęcia świetlicowe przez cały 
ww. okres. 

(dowód: akta kontroli, str. 24-27) 

Badanie udziału zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz innych nauczycieli 
w miesięcznym czasie pracy świetlicy przeprowadzono na przykładzie kwietnia roku 
szkolnego 2015/2016. Analiza dokumentacji wykazała, że zajęcia w świetlicy 
prowadzone były we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach od 7.00 do 15.30. 
Łączna liczba godzin pracy w świetlicy w kwietniu 2016 r. wyniosła 172 godziny 
i 30 minut, a łączny czas pracy w świetlicy wszystkich nauczycieli wyniósł 
584 godzin i 30 minut  (po 139 godzin i 38 minut w każdym z czterech tygodni) oraz 
26 godzin i 0 minut w dniu 1.04.2016 r.). Wychowawcy świetlicy przepracowali 
w miesiącu objętym badaniem 568 godzin, a nauczyciele niebędący wychowawcami 
16,5 godziny, tj.  odpowiednio: 97% i 3%  łącznego czasu pracy.    

 (dowód: akta kontroli, str. 275) 

W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 (do 30 września) Szkoła nie zatrudniała 
asystentów wychowawcy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 28) 

Według wyjaśnień dyrektora opracowanie arkusza organizacyjnego w terminie do 
30 kwietnia danego roku szkolnego, utrudniało organizowanie pracy świetlicy, 
gdyż dopiero we wrześniu, czyli w kolejnym roku szkolnym, znana była liczba 
uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej. Taka sytuacja wystąpiła we wrześniu 
2015 r. i w związku z tym dyrektor w dniu 9 września 2015 r. wystąpił do organu 
prowadzącego z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie zajęć świetlicowych o 18 
godzin tygodniowo. Przyczyną powyższego była przede wszystkim bardzo duża 
liczebność grup świetlicowych oraz potrzeba dostosowania rodzajów zajęć 
do wymagań określonych w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Burmistrz 
Miasta Radzyń Podlaski, pismem z dnia 25 września 2015 r., wyraził zgodę na 
zwiększenie tygodniowo o 18 godzin zajęć świetlicowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 228-229) 

1.5. W Szkole funkcjonowały pomieszczenia świetlicowe w dwóch odrębnych 
budynkach: przy ul. Sitkowskiego 3 oraz Chmielowskiego 5. 

W roku szkolnym 2016/2017 świetlica szkolna przy ulicy Sitkowskiego 3, została 
urządzona w trzech pomieszczeniach zlokalizowanych na I piętrze Szkoły, 
tzw. „świetlicy głównej”11 o powierzchni 26,19 m2, sali o powierzchni 20 m2 
oraz łazienki. Inne pomieszczenie wykorzystywane na potrzeby prowadzenia zajęć 
                                            
11 Tj. sali o powierzchni 26,19 m2 i sali o powierzchni 20,00 m2, do której w roku 

szkolnym 2016/2017 przypisano grupę I, składającą się z uczniów klas: IIA, i IVA w 

godzinach 7.00 – 11.30 oraz grupę III (klasy IA i IIIB) w godzinach 11.30 – 15.30. 
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świetlicowych to sala lekcyjna nauczania początkowego12  (nr 28) zlokalizowana 
na piętrze o powierzchni 49,10 m2. Dojście do sal na piętrze wymagało pokonania 
dwubiegowych schodów (po 24 stopnie na każdej z dwóch klatek schodowych), 
wyposażonych w poręcze, które nie były zabezpieczone antypoślizgowo. 
Wejścia do sal, wykorzystywanych na potrzeby świetlicy, nie posiadały progów. 
Pomieszczenie świetlicy głównej posiadało dwie strefy, tzw. „strefę cichą” oraz 
„strefę głośną”. W sali tej znajdowały się trzy stoliki oraz 12 krzesełek, regały, biurko 
wychowawcy świetlicy, telewizor, odtwarzacz płyt oraz kserokopiarka do 
przygotowywania materiałów edukacyjnych, płytoteka muzyczna i filmowa. W każdej 
sali znajdowały się kolorowe dywany  wykorzystywane przez dzieci do zabawy, 
dywaniki do gry w klasy, książki, czasopisma, materiały do ćwiczeń edukacyjnych, 
gry planszowe, edukacyjne, gry (dydaktyczne, karciane, zręcznościowe), przybory 
do zabaw ruchowych, puzzle, klocki, kącik, kuchnia z wyposażeniem naczyń, 
warsztat stolarski. Ponadto w sali nr 28 znajdował się kącik — teatrzyk kukiełkowy, 
15 stolików, 30 krzeseł, regały, telewizor, odtwarzacz. Stoliki i krzesełka, stanowiące 
wyposażenie świetlicy, nie posiadały możliwości regulowania wysokości.  

W roku szkolnym 2016/2017 świetlica przy ulicy Chmielowskiego 5 została 
urządzona w jednej sali13 (Nr 2) o powierzchni 66,85 m2, przy której znajdował się 
podręczny magazyn do przechowywania materiałów edukacyjnych i  zabawek oraz 
łazienka. Świetlica usytuowana była na parterze budynku szkoły. Wejście do sali 
wykorzystywanej na potrzeby świetlicy nie posiadało progu. Stoliki i  krzesełka, 
stanowiące wyposażenie świetlicy, nie posiadały możliwości regulowania wysokości. 
W sali tej znajdowało się 18 stolików oraz 36 krzesełek, regały z zabawkami oraz 
materiałami do zajęć, biurko wychowawcy świetlicy, telewizor, odtwarzacz płyt oraz 
kolorowe dywany wykorzystywane przez dzieci do zabawy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 29-30) 

1.6. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w projektach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 2014 r. — 271.853 zł, 
2015 r. — 287.112 zł, 2016 r. — 316.121 zł. Organ prowadzący zatwierdził plany 
w kwotach: 2014 r. — 207.164 zł, 2015 r. — 258.259 zł, 2016 r. — 258.260 zł. 

W odniesieniu do planowanych i zatwierdzonych przez organ prowadzący wydatków 
Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły: 2014 r. — 4.955.204 zł, 2015 r. — 
5.199.964 zł, 2016 r. — 5.200.497 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
stanowiły odpowiednio 5,5%, 5,5%, 6,1%. Plany finansowe po zmianach, 
zatwierdzone przez organ prowadzący, określały wydatki Szkoły na poziomie: 2014 r. 
— 5.026.780 zł, 2015 r. — 5.228.422 zł, 2016 r. — 5.315.261 zł; w tym wydatki na 
funkcjonowanie świetlicy odpowiednio: 2014 r. — 251.047 zł, 2015 r. — 258.259 zł, 
2016 r. — 268.501 zł. 

                                            
12 W sali nr 28 przebywała grupa II — uczniowie z klas IIB, IIC i IVD w godz. 8.00 – 

11.30 oraz grupa IV — uczniowie klasy IIIA, IIIC - od 11.30 do 15.30. 

13 Do sali nr 2 w roku szkolnym 2016/2017 przypisano grupę I, składającą się 

z uczniów klas: IID i IIE w godzinach. 7.00 – 11.30; grupę II, składającą się z 

uczniów klasy IB, IIID, IIIE, IIIF w godzinach 11.30 – 15.30 oraz grupę III, składającą 

się z uczniów klasy IIF i IIG w godzinach 7.00 – 11.30. 
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Szkoła zrealizowała wydatki w kolejnych latach w wysokości: 2014 r. - 4.878.612 zł, 
2015 r. — 5.107.734 zł, 2016 r. (do 30 września) — 3.975.994 zł, w tym wydatki na 
funkcjonowanie świetlicy wyniosły: 2014 r. — 244.202 zł, 2015 r. — 227.949 zł, 
2016 r. — 214.293 zł. Stanowiło to odpowiednio w kolejnych latach: 5,0%, 4,5%, 
5,4%. 

 (dowód:  akta kontroli, str. 129-150) 

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic klasyfikowano w dziale 854 
(Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85401 klasyfikacji budżetowej 
(Świetlice szkolne). 

(dowód: akta kontroli, str.  134-135) 

Na pytanie skierowane do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, dlaczego zatwierdzał 
plany finansowe dla świetlicy szkolnej w kwotach niższych niż zgłoszone projekty, 
Burmistrz podał, że po otrzymaniu od dyrektorów szkół propozycji wydatków, 
dokonywana jest ich weryfikacja. Po dokonaniu wnikliwej analizy i uwzględnieniu 
możliwości finansowych budżetu miasta, a także zapewnieniu realizacji wszystkich 
zadań statutowych danej szkoły, ustalane są z dyrektorami ostateczne kwoty 
wydatków. Cechą planu finansowego każdej Szkoły jest jego powiązanie 
z budżetem miasta. W uzasadnionych przypadkach dyrektorzy w ciągu roku 
budżetowego występowali z wnioskami o dokonanie zmian w planie finansowym 
wydatków. Pomimo zatwierdzania planów finansowych dla świetlicy w kwotach 
niższych niż zgłaszane projekty przez dyrektorów szkół, zadania i cele statutowe 
przypisane tym świetlicom w latach 2014–2016, były realizowane kompletnie 
i prawidłowo. 

(dowód:  akta kontroli, str. 245-246) 

Wyłącznym źródłem finansowania świetlicy szkolnej w okresie objętym kontrolą były 
środki przekazywane przez organ prowadzący. Rodzice uczniów nie ponosili 
żadnych opłat z tytułu uczęszczania ich dzieci do świetlicy, ani też nie dokonywali 
dobrowolnych wpłat na rachunek rady rodziców z tego tytułu.  

(dowód: akta kontroli, str.151) 

Projekty planów finansowych Szkoły na lata: 2014, 2015 i 2016, w tym wysokość 
środków finansowych na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zostały opracowane 
i sporządzone przez dyrektora Szkoły, wspólnie z pracownikiem Wydziału 
Finansowego Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, sprawującym obsługę księgową 
nad Szkołą Podstawową Nr 2. Projekty planów finansowych przedłożone zostały 
organowi prowadzącemu w terminach: 23.10.2013 r. na 2014 r., 15.10.2014 r. na 
2015 r. i 15.10.2015 r. na 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 148-149, 238-244) 

Pod koniec każdego roku kalendarzowego (w październiku) w czasie projektowania 
planu finansowego na rok następny dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem 
prowadzącym, określał potrzeby szkoły w zakresie zapewnienia środków 
finansowych na rzecz świetlicy. 

Według wyjaśnienia dyrektora: brano pod uwagę przede wszystkim środki 
finansowe niezbędne na wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy, co ustalano 
w oparciu o przewidzianą w arkuszu organizacyjnym Szkoły liczbę etatów, określoną 
jako niezbędną dla zapewnienia opieki dzieciom zgłoszonym przez rodziców 



 

10 

na kolejny rok szkolny14. Na podstawie analizy potrzeb planowano środki finansowe 
na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Wydatki związane 
z utrzymaniem budynku planowane były w ramach środków finansowych rozdziału 
podstawowego 80101. W ocenie dyrektora Szkoły, przyznane przez organ 
prowadzący środki pozwalały na zabezpieczenie potrzeb w zakresie utrzymania 
budynków. 

(dowód: akta kontroli, str. 228) 

W latach 2015 – 2016 ze środków rady rodziców w kwocie 250 zł, sfinansowano 
nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych w świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 151) 

W treści kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej z 2015 r., na podstawie 
których dokonywano rekrutacji uczniów do świetlicy na rok szkolny 2015/2016 
(w badanej próbie dokumentacji), nie formułowano jakichkolwiek deklaracji odnośnie 
obowiązku wnoszenia opłat na rzecz funduszu związanego z wydatkami świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 38-42) 

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

1. Schody na klatkach schodowych prowadzących do świetlicy szkolnej przy ulicy 
Sitkowskiego 3, nie wyposażono w balustrady z poręczami zabezpieczonymi 
przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Stanowiło to naruszenie § 16 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach15. 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor Szkoły podał, że poręcze balustrad na klatkach 
schodowych prowadzących do świetlicy szkolnej zostaną zabezpieczone w okresie 
jednego miesiąca, tj. do dnia 12 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 249) 

2. W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów zapisanych do jednej grupy 
wychowawczej przekroczyła dopuszczalną liczbę 25 uczniów, co stanowiło 
naruszenie § 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 szkół16. 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor Szkoły podał, że w przypadku przebywania 
w grupie świetlicowej większej liczby podopiecznych niż 25 uczniów, w świetlicy 
niezbędna była obecność drugiego nauczyciela. Sytuacja w roku szkolnym 
2014/2015 dotyczyła nieznacznego przekroczenia dopuszczalnej liczby uczniów. 
W tym przypadku nie było potrzeby zatrudniania dodatkowego wychowawcy. Opiekę 
dodatkową w takiej sytuacji sprawował drugi wychowawca świetlicy, realizując 
zajęcia świetlicowe na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2, lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 Karta Nauczyciela17, jako ,,zajęcia karciane”. Zajęcia karciane 
dokumentowane były w odrębnej dokumentacji szkolnej pn. „dzienniki zajęć 

                                            
14 Brano pod uwagę liczbę złożonych wniosków o przyjęcie do świetlicy przy uwzględnieniu liczebności grupy 
wychowawczej do 25 osób, a także pensum wychowawcy świetlicy wynoszące 26 godzin pracy oraz czas pracy 
świetlicy. 
15 Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69. 
16 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
17 Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pozalekcyjnych”, która kontrolowana była przez wicedyrektorów szkoły 
i przechowywana przez Szkołę.  

(dowód: akta kontroli, str. 6-10, 228) 

3. W zakresie zasad przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej w § 3 regulaminu 
świetlicy wprowadzono ograniczenie, że opieką świetlicową są objęci uczniowie klas 
I-III, a w uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodziców, uczniowie klas IV. 
W zasadach tych nie uwzględniono natomiast możliwości przyjęcia do świetlicy 
uczniów klas V-VI. Wprowadzenie ograniczeń w zakresie przyjmowania do świetlicy 
uczniów klas IV–VI było niezgodne z art. 67 ust. 3  ustawy o systemie oświaty, który 
zobowiązuje szkołę podstawową do zapewnienia zajęć świetlicowych dla wszystkich 
uczniów, spełniających kryteria w zakresie czasu pracy rodziców, organizacji 
dojazdu do szkoły lub ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia 
opieki w szkole. 

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor podał, że Szkoła zawęziła stosowanie art. 67 
ust. 3 ustawy, ze względu na brak zainteresowania rodziców i uczniów klas V-VI 
opieką świetlicową. Jeżeli takie potrzeby opiekuńcze się pojawią, wszyscy uczniowie 
zostaną objęci opieką świetlicową bez względu na wiek. 

(dowód: akta kontroli, str. 4, 33-45, 273) 

W Szkole określono zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników 
zajęć świetlicowych, zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po ich 
zakończeniu. Nie badano oczekiwań rodziców związanych z zajęciami 
świetlicowymi. Szkoła posiadała odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia 
zajęć świetlicowych. W dokumentach wewnętrznych Szkoły, niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu uczniów 
klas IV–VI do świetlicy szkolnej. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. W § 1 ust. 2 regulaminu świetlicy z 2015 r. określono, że świetlica zapewnia 
zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci 
i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności poprzez 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy 
rozwój fizyczny, tworzenie warunków do nauki własnej i umożliwienie uczniom 
korzystania z pomocy w nauce oraz w odrabianiu lekcji. W wyżej wymienionym 
dokumencie Szkoły, nie określono zasad diagnozowania tych potrzeb. 

(dowód: akta kontroli, str. 19) 

Według dyrektora Szkoły, pod pojęciem grupa wychowawcza należy rozumieć grupę 
uczniów o zbliżonym wieku, zwykle uczęszczających do tej samej klasy, wpisanych 
w jednym dzienniku świetlicy i podlegających opiece stale przydzielonemu 
wychowawcy. 

(dowód: akta kontroli, str. 249) 

2.2. W latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 nie przeprowadzano diagnozy 
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci zapisanych do świetlicy, a także ich 
zainteresowań. Podczas zebrań z rodzicami uczniów zapisanych do świetlicy, 
wychowawcy przekazywali informacje rodzicom na temat planowanej pracy 
z dziećmi w świetlicy, o rodzajach i formach zajęć w trakcie pobytu uczniów 
w świetlicy szkolnej. Rodzice mogli wyrazić swoje opinie, które były uwzględniane 
w organizacji działalności świetlicy szkolnej. Według wyjaśnień dyrektora, Szkoła 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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planuje wprowadzenie zmian w załączniku do regulaminu świetlicy, jakim jest karta 
zgłoszenia dziecka do świetlicy — poszerzenie karty o informacje dotyczące 
oczekiwań rodziców w zakresie opieki świetlicowej, obejmującej działania 
opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze.  

W złożonych wyjaśnieniach dyrektor podał, że po zmianie ustawy nie zostały 
przeprowadzone dla rodziców badania ankietowe w zakresie ich oczekiwań 
dotyczących zajęć świetlicowych, uwzgledniających potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe dzieci. Jednak w czasie zebrań z rodzicami, już po zmianach w ustawie, 
wychowawcy przekazywali informacje rodzicom na temat planowanej pracy 
z dziećmi w świetlicy szkolnej. Rodzice mogli wyrazić swoje opinie, które były 
uwzględniane w organizacji działalności świetlicy.  

 (dowód: akta kontroli, str. 9, 271-273) 

Przed badanym okresem (w dniach 20 – 21 maja 2014 r.) przeprowadzono badania 
ankietowe rodziców uczniów klas I–III zapisanych do świetlicy, dotyczące 
działalności świetlicy szkolnej. Ankieta zawierała 10 pytań, osiem zamkniętych i dwa 
otwarte, w ankiecie wzięło udział 48 rodziców. Większość rodziców (94%) 
stwierdziło, że ich dziecko chętnie uczęszcza do świetlicy szkolnej, czas pracy 
świetlicy odpowiadał prawie wszystkim rodzicom (oprócz jednego), 83% rodziców 
wypowiadało się pozytywnie na temat pobytu dziecka w świetlicy, 98% rodziców 
uważało, że dziecko czuje się bezpiecznie podczas pobytu w świetlicy, 50% 
rodziców uważało, że zorganizowane odrabianie zadań domowych w świetlicy jest 
potrzebne. Spośród zajęć organizowanych w świetlicy, rodzice najczęściej wybierali: 
zabawy dydaktyczne, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej i na 
boisku szkolnym, zajęcia czytelnicze i odrabianie prac domowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 250-255) 

Według § 5 ust. 3 regulaminu świetlicy szkolnej, przy tworzeniu grup 
wychowawczych w miarę możliwości należy uwzględnić: wiek uczniów (podział na 
etapy edukacyjne), uczęszczanie do tej samej klasy. 

(dowód: akta kontroli, str. 21) 

Szkoła w latach objętych kontrolą nie utworzyła grup wychowawczych 
z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i  rozwojowych oraz zainteresowań 
zapisanych do nich uczniów. Grupy wychowawcze zostały utworzone przede 
wszystkim przy uwzględnieniu uczniów o zbliżonym wieku, uczęszczających do tej 
samej klasy, a także, zadeklarowanych przez rodziców w kartach, godzin opieki 
świetlicowej. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że podczas tworzenia grup wychowawczych brano pod 
uwagę w pierwszej kolejności: dostosowanie do szkolnego rozkładu lekcji, 
przynależność ucznia do klasy, liczebność grupy (maksymalnie do 25 osób). 
Podstawą ich tworzenia było również rozeznanie wychowawców wśród dzieci 
na początku roku szkolnego oraz  możliwości i predyspozycje nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli, str. 228) 

Na podstawie analizy rocznych planów pracy, wybranych dla dwóch grup 
wychowawczych18 utworzonych na podstawie kryteriów innych, niż zdiagnozowane 
potrzeby i określone zainteresowania uczniów, stwierdzono, że przyjęte w nich 
do realizacji w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 zadania uwzględniały potrzeby 
edukacyjne oraz rozwojowe dzieci.  

                                            
18 Tj. grupy III, do której było zapisanych 30 dzieci z klas I i grupy IV, składającej się z 25 dzieci z klas III. 
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Plan pracy dla uczniów klas pierwszych (tworzących grupę nr III) obejmował 
m.in. zajęcia o charakterze:  

—  edukacyjnym — np. zabawy słowem poprzez rozwiązywanie krzyżówek, 
redagowanie rymowanek, zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi 
i pierwszym dniem wiosny, poznawanie różnych miejsc w Polsce; 

—  rozwojowym — np. gry i zabawy zespołowe kształcące pamięć logiczną, 
gry i zabawy zespołowe o charakterze interaktywnym, towarzyskim, orientacyjne, 
nauka piosenek. 

Plan pracy dla uczniów klas trzecich (tworzących grupę nr IV) obejmował 
m.in. zajęcia o charakterze: 

—  edukacyjnym – np. pogadanki na temat: zasad zdrowego odżywiania, 
projektowanie jadłospisu na jeden dzień dla ucznia, poznawanie zwierząt i roślin 
chronionych poprzez formy oglądowe, rozwiązywanie rebusów, krzyżówek 
obrazkowych, czytanie prasy dziecięcej;  

—  rozwojowym – np. zabawy ruchowe, zabawy z rywalizacją sportową na sali 
gimnastycznej i boisku szkolnym, zabawy matematyczne, zabawy konstrukcyjne 
zgodnie z instrukcją i własną inwencją z wykorzystaniem klocków lego. 

 (dowód: akta kontroli, str. 264) 

Dziennik zajęć świetlicowych prowadzony w roku szkolnym 2016/2017 dla grupy I 
(świetlica Sitkowskiego 3) zawierał listę 30 dzieci przydzielonych do tej grupy 
(tj. uczniów klas II A i IV A). Obecność uczniów na zajęciach odnotowano w wykazie 
uczęszczania dzieci na zajęcia. Wpisano początkową i końcową godzinę 
przebywania każdego dziecka w świetlicy, oznaczając to znakiem plus (+). 
W dzienniku podano m.in. ramowy plan zajęć dnia, planowaną tematykę zajęć 
do realizacji, informacje wynikające z nadzoru pedagogicznego kierownika świetlicy. 
Do dziennika wpisywane były także m.in. numery telefonów do rodziców/opiekunów 
prawnych oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do odbioru uczniów 
ze świetlicy. Dziennik zawierał kilka odnotowanych rozmów z rodzicami w I półroczu. 
Ostatnia strona przeznaczona na notatki, zawierała zapisy dotyczące uczniów 
dodatkowo obecnych w świetlicy, a niezapisanych do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 256) 

Badanie dokumentacji przeprowadzonych zajęć świetlicowych w dwóch grupach 
wychowawczych, utworzonych na podstawie kryteriów innych niż zdiagnozowane 
potrzeby i określone zainteresowania uczniów wykazało, że w kwietniu roku 
szkolnego 2015/2016, zrealizowano zakładane w rocznym planie pracy świetlicy 
zajęcia, w tym w szczególności zajęcia edukacyjne oraz rozwojowe. 

(dowód: akta kontroli, str. tabela nr 9, 264) 

Według ustaleń kontroli, przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie 
na zlecenie NIK, dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy wychowawczej 
dokonywany był we właściwy sposób, a sposób prowadzenia zajęć świetlicowych 
pozwalał na realizację celów i zadań określonych w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty. 

(dowód: akta kontroli, str. 231-237) 

2.2. Z ustaleń Kuratorium Oświaty, dokonanych w wyniku kontroli zleconej przez 
NIK, wynika, że wyposażenie świetlicy było właściwe do prowadzonych zajęć 
w danej grupie wychowawczej.  
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(dowód: akta kontroli, str. 234) 

W trakcie oględzin pomieszczeń świetlicy szkolnej, użytkowanych przy ulicy 
Sitkowskiego i Chmielowskiego, ustalono, że w trakcie zajęć świetlicowych pt. „Uroki 
zimy” i „Zima w pełni” wyposażenie i warunki lokalowe były odpowiednie do tematów 
prowadzonych zajęć. 

(dowód: akta kontroli, str. 29) 

2.3. Badanie czasu obecności uczniów w Szkole, w tym w świetlicy szkolnej, 
przeprowadzono na próbie 18 losowo wybranych uczniów (spośród 105 uczniów 
klas I-III), przebywających w świetlicy w budynku przy ulicy Sitkowskiego w okresie 
17–21 października 2016 r. 

W wyniku badania stwierdzono, że: 

—  średni czas pobytu dzieci w świetlicy wynosił  35%  czasu spędzanego w Szkole;  

— uczniowie od 22,6% do 46,7% czasu spędzali w świetlicy, natomiast od 53,3% 
do 77,4% na zajęciach szkolnych; 

—  11 uczniów (61,1%) przebywało w świetlicy ponad 30% czasu spędzonego 
w Szkole; 

— czterech uczniów (22,2%)  przebywało w świetlicy ponad 40% czasu 
spędzonego w Szkole. 

Weryfikacja nieobecności na zajęciach wykazała, że z 18 uczniów w badanym 
tygodniu ośmiu nie było obecnych w świetlicy w różnych dniach tygodnia 
jednokrotnie, a jeden nie był obecny dwukrotnie, mimo że  uczestniczyli w zajęciach 
szkolnych. 

Według wyjaśnień wychowawców świetlicy, w sześciu przypadkach dzieci zostały 
odebrane bezpośrednio po lekcjach przez opiekunów prawnych, a w dwóch 
uczniowie wrócili samodzielnie do domu, gdyż mimo zapisania dziecka do świetlicy, 
rodzic/opiekun prawny w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej wyraził zgodę 
na ich samodzielny powrót.  

(dowód: akta kontroli, str. 258) 

Badanie obecności uczniów w świetlicach szkolnych, przeprowadzono w dniu 
oględzin, tj. dnia 3 stycznia 2017 r. Na podstawie dzienników zajęć świetlicy 
stwierdzono, że w tym dniu zapisanych było do świetlicy 167 uczniów klas I-III 
(93 uczniów w świetlicy przy ul. Sitkowskiego i 74 uczniów w świetlicy przy 
ul. Chmielowskiego). W świetlicy przy ul. Sitkowskiego w godzinach 7.00 - 10.00, 
przebywało 66 dzieci z grup I-III, a w godzinach 11.00 – 15.00 przebywało 137 
uczniów z grup II-III. Natomiast w świetlicy przy ul. Chmielowskiego w godzinach 
7.00 – 10.00 przebywało 57 dzieci z grupy I i III, a w godzinach 11.00 – 15.00 
przebywało 68 dzieci z grupy II i III. 

(dowód: akta kontroli, str. 31-32) 

2.4. Wszystkie dzienniki zajęć świetlicy szkolnej prowadzone były w formie 
papierowej.  

(dowód: akta kontroli; str. 249)  

2.5. Analiza realizacji planów świetlicy w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
dokonywana była dwukrotnie w ciągu każdego roku szkolnego na koniec 
pierwszego semestru i na zakończenie roku szkolnego. Wyniki analiz zawarto 
w sprawozdaniach kierownika świetlicy, przedstawianych na plenarnych 
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posiedzeniach rady pedagogicznej Szkoły. Ocena realizacji planu świetlicy 
dokonywana była przez zespół wychowawców świetlicy podczas posiedzeń rady 
świetlicy. Wnioski dotyczyły między innymi potrzeby zróżnicowania sposobów 
realizacji zadań zawartych w rocznym planie lub kontynuacji zadań podjętych. 
Wnioski były wdrażane i realizowane w kolejnym roku szkolnym. Przykładowo 
wnioskowano również o wprowadzenie do zajęć świetlicy form o charakterze  
konkursowym, co miało odbicie w organizowanych przez świetlicę konkursach, 
obejmujących wszystkie grupy świetlicy w roku szkolnym 2015/2016. 

 (dowód: akta kontroli; str. 247-249) 

Dyrektor Szkoły nie kierował pism do organu prowadzącego, Lubelskiego Kuratora 
Oświaty, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
lub Ministra Edukacji Narodowej z propozycjami rozwiązań organizacyjnych 
w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych w celu dostosowania ich pracy do 
wymagań określonych art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.  

(dowód: akta kontroli; str. 228-229)  

Powiadomiony o zakresie przeprowadzanej kontroli, przewodniczący rady rodziców 
złożył oświadczenie, w którym stwierdził, że rada rodziców pozytywnie opiniuje 
funkcjonowanie świetlic szkolnych działających w Szkole Podstawowej Nr 2. 

  (dowód: akta kontroli; str. 274)  

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 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji19. 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 wyjaśnił m.in., że wypełniający je wychowawcy uznali za konieczne 
wypełnienie wszystkich rubryk w druku dziennika świetlicy.  

(dowód: akta kontroli, str. 247-249, 260-263)  

W Szkole nie utworzono grup wychowawczych w oparciu o potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów. Zostały one utworzone przede 
wszystkim w oparciu o kryteria uczęszczania uczniów do poszczególnych klas oraz 
czasu pracy rodziców. W Szkole nie diagnozowano potrzeb edukacyjnych 
i rozwojowych dzieci zapisanych do świetlicy. Kontrola Kuratorium Oświaty 
wykazała, że w świetlicy prowadzono zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
i zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. Zorganizowano grupy wychowawcze 
liczące nie więcej niż 25 uczniów, liczba dzieci pozostających pod opieką jednego 
nauczyciela także nie przekraczała 25. 

                                            
19 Dz. U. poz. 1170, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych 

3.1. W planach nadzoru pedagogicznego opracowanych na lata szkolne 
2014/2015-2016/2017 nie wyszczególniono zadań bezpośrednio dotyczących 
nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej oraz nie ustalono zasad 
monitorowania podejmowanych działań. Nadzór pedagogiczny nad działalnością 
świetlicy szkolnej został uwzględniony w ramach realizowanych form nadzoru, takich 
jak: hospitacja i obserwacja zajęć pozalekcyjnych, a także kontrolowanie 
przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły. 
W planie nadzoru nie wskazano liczby oraz terminu przeprowadzenia hospitacji, 
obserwacji zajęć pozalekcyjnych oraz kontroli zaplanowanych do przeprowadzenia 
w świetlicy szkolnej.  

Kontrola przestrzegania przepisów prawa obejmowała poprawność, terminowość 
prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli, organizację 
współpracy z rodzicami (kontakty, sposoby komunikowania osiągnięć dziecka), 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. W planie kontroli zawarto 
punkt dotyczący „dokumentacji pracy w świetlicy”, który obejmował przegląd 
dzienników grup świetlicowych oraz obserwację zajęć. 

W latach 2014/2015-2016/2017 wychowawcy świetlicy byli objęci nadzorem 
wicedyrektora Szkoły. Zrealizowane przez wicedyrektora w tym czasie 
udokumentowane zadania w zakresie nadzoru nad pracą świetlicy szkolnej 
obejmowały: 

—  kontrolę planów pracy — 3 przypadki (potwierdzone adnotacjami na planach 
pracy); 

—  kontrolę dzienników świetlicy — 38 przypadków (potwierdzonych wpisami 
w dziennikach); 

—  obserwację zajęć świetlicowych (10 przypadków obserwacji potwierdzonych 
sporządzonymi notatkami hospitacyjnymi, przechowywanymi w dokumentacji 
szkolnej i systematyczne krótkie obserwacje, których nie dokumentowano); 

—  obserwację imprez świetlicowych (zgodnie ze szkolnym planem nadzoru 
pedagogicznego, imprezy świetlicowe objęte były nadzorem pedagogicznym).  

Sprawozdania wychowawcze świetlicy analizowane były na posiedzeniach rady 
pedagogicznej wychowawców świetlicy, którym przewodniczył kierownik świetlicy.  
Informacje o pracy świetlicy szkolnej kierownik przekazywał dwa razy w roku 
na plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej: śródrocznych (styczeń/luty) 
i rocznych (czerwiec/lipiec). Informacje o pracy świetlicy wykorzystywane były przez 
wicedyrektorów do opracowania raportu o nadzorze pedagogicznym. 

(dowód: akta kontroli, str. 152-224) 

3.2. W latach objętych kontrolą organ prowadzący (Miasto Radzyń Podlaski) 
nie przeprowadzał w Szkole kontroli finansowych. Sprawami finansowymi 
i kadrowymi Szkoły od 1 kwietnia 2015 r. zajmował się oddzielny podmiot — Wydział 
Finansowy Urzędu Miasta Radzyń Podlaski. 

(dowód: akta kontroli, str. 225-229) 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.3. W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 Lubelski Kurator Oświaty, w ramach 
sprawowanego nad Szkołą nadzoru pedagogicznego, nie badał, w formie ewaluacji 
lub kontroli20, działalności Szkoły, w tym świetlicy szkolnej. 

W wyniku kontroli doraźnej, przeprowadzonej na zlecenie NIK, sformułowano jedno 
zalecenie pokontrolne: zorganizować pracę w świetlicy w taki sposób, aby liczba 
uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę w świetlicy nie 
przekraczała 25 uczniów, zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

O zrealizowaniu zalecenia, dyrektor Szkoły powiadomił Kuratorium Oświaty 
w Lublinie pismem z dnia 22 listopada 2016 r. Kontrola NIK potwierdziła realizację 
zalecenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 231-237) 

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

W planach nadzoru pedagogicznego nie wyszczególniono zadań bezpośrednio 
dotyczących nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej. Dyrektor Szkoły 
prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej poprzez 
kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, a także 
obserwację prowadzonych przez nich zajęć i imprez świetlicowych. Ustalone wnioski 
były wykorzystywane do poprawy funkcjonowania świetlicy szkolnej.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli21, wnosi o: 

1) wyposażenie klatek schodowych prowadzących do świetlicy szkolnej, 
w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed zsuwaniem się po nich. 

2) dostosowanie zasad przyjmowania uczniów do świetlicy do obowiązujących 
przepisów. 

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 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 
                                            
20 Do dnia 3 listopada 2016 r., w którym Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadziło w Szkole kontrolę 
doraźną na zlecenie NIK. 
21 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. Zwana dalej ustawą o NIK. 
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Lublin, dnia 20 stycznia 2017 r. 

 

 

Kontroler Dyrektor  
Ryszard Litwiniuk 

Główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 

(–) Edward Lis 
(–) 

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

  
 

 
 


