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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 czasu zakończenia czynności kontrolnych1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Janusz Gosik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/117/2016 z dnia 4 listopada 2016 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół nr 3 w Zamościu (dalej: Zespół); ul. Elizy Orzeszkowej 43, 22-400 
Zamość. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Teresa Sołowiej, dyrektor Zespołu Szkół nr 3. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie2 Najwyższej Izby Kontroli organizacja zajęć świetlicowych w szkole 
podstawowej umożliwiała zapewnienie właściwej opieki nad uczniami. 

W Zespole diagnozowano potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, ale na tej podstawie nie utworzono grup wychowawczych. Podczas zajęć 
świetlicowych uwzględniano potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów. 

W Zespole funkcjonowały procedury bezpieczeństwa uczniów zapisanych 
do świetlicy. Pod opieką jednego nauczyciela podczas prowadzonych zajęć 
świetlicowych, w zbadanych okresach, nie pozostawało więcej niż 25 uczniów. 
W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów w grupach wychowawczych 
przekraczała dopuszczalną liczbę 25 uczniów.  

Dyrektor Zespołu sprawowała nadzór pedagogiczny nad świetlicą szkolną poprzez 
kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, a także 
obserwację prowadzonych przez nich zajęć i imprez świetlicowych. Ustalenia 
ze sprawowanego nadzoru wykorzystano do wydzielenia osobnego miejsca 
do odrabiania pracy domowej oraz poprawy prowadzenia dzienników zajęć 
świetlicowych. 

W związku ze zmianą art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3, 
dokonaną z dniem 4 czerwca 2014 r.4, Zespół podjął różnego rodzaju działania, 

                                                      
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. 
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. Zwana dalej ustawą o systemie oświaty. 
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). 
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mające na celu uwzględnienie postanowień art. 67 ust. 5 ustawy w organizacji 
prowadzonych zajęć świetlicowych.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Według obowiązującego w trakcie kontroli statutu Zespołu Szkół nr 3 w skład 
Zespołu wchodziły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej oraz Gimnazjum 
nr 3 im. Papieża Jana Pawła II. 

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 (zwanej dalej: Szkołą), według stanu na 
30 września, wynosiła w roku szkolnym: 2014/2015 — 558 (w tym 300 uczniów klas 
I-III), 2015/2016 — 625 (w tym 349 uczniów klas I-III), 2016/2017 – 568 (w tym 307 
uczniów klas I-III). W badanym okresie nie było uczniów, którym gmina zapewniała 
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły. 

Liczba uczniów zapisanych do świetlicy (według stanu na 30 września) wynosiła 
w roku szkolnym: 2014/2015 — 182 (w tym 173 uczniów klas I-III), 2015/2016 — 
150 (wszyscy z klas I-III), 2016/2017 – 138 (wszyscy z klas I-III). 

W Szkole utworzono po sześć grup w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017. 
Liczba uczniów w poszczególnych grupach świetlicowych wynosiła w latach 
szkolnych: 2014/2015 — 27, 35, 34, 27, 23, 36; 2015/2016 — 25, 25, 25, 25, 25, 25; 
2016-2017 — 25, 25, 25, 25, 25, 13. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 19-21, tom II str. 129) 

Lekcje szkolne odbywały się w godzinach od 8.00 do 16.00, a świetlica szkolna 
dostępna była dla uczniów od 6.45 do 16.305. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 19, 30) 

W latach objętych kontrolą do dyrektora Zespołu nie wpłynęła żadna skarga 
dotycząca funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 5, 88) 

1.2. Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy uregulowane zostały 
w niżej wymienionych aktach prawa wewnętrznego Zespołu: statucie Zespołu Szkół 
Nr 3 w Zamościu, regulaminie pracy świetlicy szkolnej, regulaminie przyjmowania 
uczniów do świetlicy szkolnej.  

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 6-18, 25-36, 40-53) 

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 1 pkt 6 statutu Zespołu Szkół nr 3 z 17 stycznia 2013 r.6, 
uczniom przebywającym w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych 
oraz pozalekcyjnych zapewnia się opiekę m.in. poprzez możliwość korzystania 
przez uczniów szkoły podstawowej ze świetlicy szkolnej. W § 29 statutu określono, 
że świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowawczo-opiekuńczej działalności 
szkoły podstawowej i mogą z niej korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas 
pracy swoich rodziców muszą dłużej przebywać w Zespole; a także wymieniono 
zadania świetlicy tj.: zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom oraz 
kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań. 

                                                      
5 Zgodnie z regulaminami obowiązującymi w latach szkolnych 2012/2013–2015/2016 od 7.00 do 16.30. 
6 Statut Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w dniu 
17.01.2013 r. 
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W obowiązującym w trakcie kontroli statucie Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu7  
rozszerzono postanowienia § 29. Określono w nim m.in., że Szkoła prowadzi 
świetlicę dla uczniów, którzy pozostają w szkole po zakończeniu zajęć lekcyjnych, 
oczekują na odebranie przez rodziców, pozostają dłużej ze względu na czas pracy 
rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia opieki w Szkole. Podano cele i podstawowe zadania świetlicy, zakres 
odpowiedzialności wychowawców8 oraz podstawowe uregulowania dotyczące 
organizacji świetlicy (w tym m.in. określono, że zajęcia w świetlicy prowadzone są 
w zróżnicowanej wiekowo grupie wychowawczej i że liczba dzieci w grupie, 
pozostających pod opieką jednego nauczyciela, nie może przekraczać 25 uczniów). 

Rozszerzenie zapisu § 29 statutu Zespołu zostało wprowadzone w związku 
ze zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty, dokonaną z dniem 4 czerwca 2014 r.  

(dowód:  akta kontroli, tom I, str. 6-18; tom II str. 156-158, 221-222) 

W regulaminie pracy świetlicy szkolnej, obowiązującym w latach szkolnych 
2012/2013–2015/2016 (podpisanym przez dyrektora Zespołu w dniu 1 września 
2012 r.), uregulowano: cele i zadania świetlicy (w tym główne cele pracy 
wychowawczej i dydaktycznej), rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy, 
podstawowe zasady przyjmowania uczniów do świetlicy, organizację pracy świetlicy 
(w tym godziny jej pracy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci, zasady 
pozostawiania i odbioru dzieci z zajęć), prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego 
do świetlicy, obowiązki rodzica, rodzaje nagród i kar. 

W regulaminie pracy świetlicy szkolnej (podpisanym przez dyrektora Zespołu w dniu 
1 września 2016 r.) w odniesieniu do poprzednio obowiązujących regulaminów, 
w szczególności: zmieniono niektóre uregulowania w organizacji pracy świetlicy, 
wprowadzono nowe zapisy dotyczące obowiązków rodzica, kar i dokumentacji 
świetlicy9. W regulaminie określono, że szczegółowe procedury dotyczące pracy 
świetlicy, stanowią odrębny dokument, tj. Procedura przyprowadzania i odbierania 
dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców. 

Zgodnie z regulaminami pracy świetlicy nauczyciele wychowawcy świetlicy 
odpowiadali za bezpieczeństwo dziecka, od momentu jego wejścia na teren 
świetlicy do godziny 16.30 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez 
osoby do tego uprawnione. Obowiązkiem dziecka było zgłoszenie przyjścia do 
świetlicy. Dzieci klas pierwszych mogły być odebrane wyłącznie przez rodzica 
(opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę). Podczas każdorazowego 
zwolnienia z zajęć świetlicowych uczeń powinien posiadać stosowną informację na 
piśmie od rodzica lub opiekuna o konieczności zwolnienia. Decyzję o samodzielnym 
opuszczeniu świetlicy przez dziecko podejmował rodzic w formie pisemnego 
oświadczenia. 

W regulaminach pracy świetlicy z lat szkolnych 2012/2013–2015/2016 określono, 
że w świetlicy organizowane są zajęcia: artystyczne (plastyczne, muzyczne, 
teatralne), czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe (łamigłówki, krzyżówki), 
z wykorzystaniem telewizji, radia, Internetu oraz gry i zabawy ruchowe. 
W regulaminie z roku szkolnego 2016/2017 uzupełniono ten katalog o: gry i zabawy 
                                                      
7 Statut Zespołu Szkół nr 3 w Zamościu w wersji jednolitej zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu 
Szkół Nr 12/2016/2017 dnia 15 września 2016 r. 
8 Określono, że nauczyciel wychowawca jest odpowiedzialny przede wszystkim za: przestrzeganie dyscypliny 
pracy, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy i poza nią), 
właściwą organizację pracy z dziećmi, prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych, utrzymywanie 
stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami, prowadzenie zajęć dydaktycznych według opracowanego przez 
siebie rocznego planu pracy, właściwy stan estetyczny i higieniczno-sanitarny pomieszczeń świetlicy oraz 
powierzony sprzęt i pomoce naukowe. 
9 Obowiązująca dokumentacja została uzupełniona o Zasady bezpiecznego zachowania się w świetlicy. 
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integracyjne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia koła ekologicznego i koła 
morskiego. 

(dowód:  akta kontroli, tom I, str. 25-39) 

Zgodnie ze statutem Zespołu z 15 września 2016 r.  (§ 29 ust. 8 pkt 3) roczny plan 
pracy świetlicy jest opracowywany corocznie przez nauczycieli-wychowawców 
świetlicy (w poprzednim statucie nie określono osób odpowiedzialnych 
za  opracowanie planu pracy świetlicy). W statucie i regulaminach dotyczących 
świetlicy nie określono terminu sporządzenia rocznego planu pracy świetlicy. 
Z ustaleń kontroli wynika, że na końcowych stronach planów pracy świetlicy szkolnej 
na rok 2014/2015 i 2015/2016 była podana informacja o opracowaniu ich przez 
wymienionych z nazwiska i imienia nauczycieli wychowawców oraz widniała 
pieczątka imienna dyrektora Zespołu wraz z jego podpisem.  

W kolejno obowiązujących statutach nie określono zasad informowania Zespołu 
przez rodziców o nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych oraz 
usprawiedliwiania tej nieobecności. W regulaminach pracy świetlicy, obowiązujących 
w badanym okresie, ustalone zostało m.in., że podczas każdorazowego zwolnienia 
z zajęć świetlicowych uczeń powinien posiadać stosowną informację (na piśmie) 
od rodzica lub opiekuna o konieczności zwolnienia z czytelnym podpisem i datą. 

W zakresie zasad udawania się uczniów ze świetlicy na lekcje i z lekcji na świetlicę 
w kolejno obowiązujących regulaminach określono m.in., że obowiązkiem 
uczestnika świetlicy jest przychodzenie do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu 
zajęć lekcyjnych i zgłaszanie swojej obecności wychowawcy, a także informowanie 
wychowawcy o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy.  

Zmiana regulaminu pracy świetlicy szkolnej (z dniem 1 września 2016 r.) miała 
związek ze zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód:  akta kontroli, tom I, str. 6-18, 25-36) 

Procedury zgłaszania i przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej określono 
w regulaminie rekrutacji do świetlicy szkolnej10. Regulamin ten określał, że dzieci 
przyjmowane są na podstawie kart uczestnika świetlicy, składanych przez rodziców 
w kwietniu i maju roku poprzedzającego dany rok szkolny. Kwalifikacji uczniów do 
świetlicy dokonywała komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu, 
w składzie, której był dyrektor (lub upoważniona osoba), pedagog szkoły 
podstawowej i dwóch wychowawców świetlicy powołanych przez dyrektora. 
Z każdego posiedzenia komisji sporządzano stosowny protokół. 

W załączniku nr 2 do regulaminu określono procedury: przyprowadzania i odbierania 
dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców oraz postępowania Zespołu 
w przypadkach: gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do 
godziny 16.30; próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi 
podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków 
odurzających albo zachowań agresywnych; niszczenia mienia kolegów, świetlicy; 
kradzieży, opuszczenia świetlicy bez pozwolenia. 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 37-54) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że procedury przyprowadzania i odbierania dzieci przez 
rodziców (zapisane w regulaminie pracy świetlicy) były przestrzegane. W latach 
szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie było przypadku, aby rodzice nie odebrali 
dziecka punktualnie, nie zdarzyło się również, aby dziecko samowolnie opuściło 

                                                      
10 Regulamin z dnia 1.09.2012 r. zmieniony od 1.09.2014 r. i od 1.09.2016 r. 
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świetlicę. Dwie zatrudnione w kontrolowanym okresie wychowawczynie świetlicy 
szkolnej potwierdziły ten stan w złożonych do protokołu wyjaśnieniach ustnych. 

(dowód:  akta kontroli, tom II str. 156, 158, 161-164) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie było przypadków odmowy przyjęcia 
uczniów do świetlicy. W trakcie naboru uczniów do świetlicy na rok szkolny 
2016/2017 zrekrutowano 125 uczniów, natomiast 13 umieszczono na liście 
rezerwowej, jak podano w protokole zespołu ds. rekrutacji do świetlicy szkolnej, 
z powodu „braku miejsc w świetlicy”. 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że w czasie rekrutacji dysponowała przyznanymi przez 
organ prowadzący pięcioma etatami w świetlicy. Ze względu na większe 
zapotrzebowanie na opiekę w świetlicy wystąpiła do Prezydenta Miasta Zamość 
o zgodę na zwiększenie opieki o ½ etatu. W związku z wyrażeniem 
przez Prezydenta Miasta Zamość zgody na zwiększenie liczby godzin 
dla wychowawcy świetlicy wszyscy uczniowie zostali przyjęci do świetlicy szkolnej. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 54-58, 82-84) 

Badania przestrzegania zasad naboru dzieci do świetlicy szkolnej dokonano 
na podstawie 10 kart uczestników świetlicy wylosowanych z listy uczniów, przyjętych 
do świetlicy na rok szkolny 2016/2017. W kartach tych wymagano podania 
informacji dotyczących: funkcjonowania dziecka w grupie (odważne, konfliktowe, 
samodzielne), dodatkowych informacji na tematy istotne dla funkcjonowania dziecka 
w świetlicy (stan zdrowia dziecka), pracy zawodowej rodziców i ich telefonów 
kontaktowych, określenia sposobu opuszczania przez dziecko świetlicy oraz osoby 
upoważnionej do jego odbioru. Karty zawierały informacje dotyczące sposobu 
postępowania nauczycieli w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane ze 
świetlicy przez opiekunów. Ponadto w karcie znajdowało się oświadczenie rodzica 
o zgodzie na przetwarzanie przez świetlicę szkolną Zespołu danych osobowych 
zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych11, w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 62-84) 

W Zespole nie przechowywano kart uczestnika świetlicy z lat szkolnych 2014/2015 
i 2015/2016. Dyrektor wyjaśniła, że dokumentacja naboru dzieci do świetlicy 
przechowywana była w teczkach pracy świetlicy. Po każdym roku szkolnym listy 
rekrutowanych dzieci i karty uczestnika świetlicy były niszczone. Procedury szkolne 
nie zawierały postanowień o potrzebie przechowywania tych dokumentów. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 82-83) 

We wrześniu (podczas pierwszego zebrania z rodzicami) w latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016 w Zespole przeprowadzono badania ankietowe rodziców 
uczniów klas pierwszych. Rodzice wypełniali ankiety: „Oczekiwania rodziców” oraz 
„Poznajmy się”. Pierwsza z nich obejmowała pytanie o formę, w jakiej Szkoła 
(Zespół) powinna zapewnić bezpieczeństwo dziecku. Druga, przeprowadzona 
we wrześniu lat szkolnych 2014/2015–2016/2017, m.in. miała na celu uzyskanie 
informacji dotyczącej zainteresowań dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej 
(plastyczne, sportowe, przyrodnicze, czytelnicze, muzyczne).  

W wyniku przeprowadzenia ankiety „Poznajmy się” we wrześniu 2014 r. stwierdzono 
m.in., że dzięki uzyskanym informacjom wychowawcy klas pierwszych mogli 
zaplanować pracę dydaktyczno-wychowawczą w powierzonych grupach zgodnie 

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r. poz. 922. 
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z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami dzieci. W analizie wyników ankiety 
przeprowadzonej we wrześniu 2015 r., stwierdzono, że informacje pomogą 
zaplanować wychowawcom klas i wychowawcom świetlicy pracę dydaktyczno-
wychowawczą w powierzonych ich opiece grupach.  

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 88, 94-107) 

Mimo przeprowadzenia ankiet dotyczących badania zainteresowań uczniów, 
w Zespole nie przyjęto pisemnych procedur dotyczących badania oczekiwań 
rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu w świetlicy.  

Szkoła działała w systemie dwuzmianowym, w związku z czym uczniowie klas I-III 
szkoły podstawowej przebywali w świetlicy w różnych porach dnia (rano 
i po południu). System dwuzmianowy nie miał wpływu na badanie oczekiwań 
rodziców uczniów zapisanych do świetlicy. 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 94-107) 

1.3. Plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 został opracowany 
przez grupę wychowawców świetlicy i podpisany przez dyrektora Zespołu. 
Opracowano go w oparciu o program wychowawczy, program profilaktyki 
i regulamin pracy świetlicy. Ujęto w nim główne cele pracy wychowawczej 
i określono, jakie zajęcia są organizowane w świetlicy (w odniesieniu do zapisów 
w regulaminie dodatkowo ujęto „odrabianie prac domowych”). Określono w nim 
sposób realizacji ujętych w planie bloków tematycznych w kolejnych miesiącach 
roku szkolnego i uwzględniono m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe na 
szkolnym placu zabaw. W planie nie uwzględniono zróżnicowania zajęć 
w odniesieniu do grup wychowanków, nie ujęto zajęć związanych z nauczaniem 
języka obcego w świetlicy.  

W planie pracy świetlicy na rok szkolny 2013/2014 określono: bloki tematyczne 
zajęć, tematykę zajęć, miesiąc realizacji oraz oczekiwane efekty w odniesieniu 
do ucznia12. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 88-89, 108-123, tom II str. 124-128) 

W planie pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 znalazły się analogiczne 
bloki tematyczne realizowane w poszczególnych miesiącach roku szkolnego jak 
w planie na rok szkolny 2013/2014, i tak np. we wrześniu realizowano bloki 
„Poznajmy się”, „Wspomnienia z wakacji”, „Dbajmy o zdrowie” i „Już jesień”. 

W planie na rok szkolny 2015/2016 nie zostały określone wskaźniki, pozwalające 
stwierdzić, które cele zawarte w planie zostały zrealizowane, a spodziewane 
rezultaty osiągnięte. W planie na rok szkolny 2013/2014 ujęto oczekiwane efekty 
zajęć w odniesieniu do wiedzy i umiejętności ucznia. 

Dyrektor wyjaśniła, że informacje dotyczące zrealizowanych działań i osiągniętych 
rezultatów zostały zawarte w sprawozdaniach z pracy świetlicy szkolnej. Stwierdziła, 
że opisano w nich nabyte przez uczniów umiejętności, przejawiające się w formie 
występów i inscenizacji przed społecznością szkolną i rodzicami, udziału 
w wystawach plastycznych i konkursach recytatorskich oraz realizacji wskaźnika 
wypożyczeń książek w bibliotece szkolnej (rozwój zainteresowań czytelniczych). 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 88-89, 108-123, tom II str. 124-128, 223-231) 

1.4. W Zespole w badanych latach szkolnych zatrudnienie wychowawców świetlicy 
wynosiło: 2014/2015 — siedmiu, w tym czterech na niepełny etat; 2015/2016 — 

                                                      
12 Np. uczeń: bawi się w grupie, zna różne gry i zabawy ruchowe, współpracuje w grupie, stosuje zasady ruchu 
drogowego w drodze do i ze szkoły. 
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ośmiu, w tym pięciu na niepełny etat; 2016/2017 — siedmiu, w tym czterech na 
niepełny etat. 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 124-126) 

W świetlicy szkolnej dodatkowo opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele, którzy 
pracą w świetlicy uzupełniali etaty dydaktyczne w Szkole. W roku szkolnym 
2014/2015 było szesnastu takich nauczycieli, a w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017 po ośmiu nauczycieli. W Szkole nie zatrudniano asystentów 
wychowawców świetlicy. 

W świetlicy nie organizowano dodatkowych zajęć z języka obcego. Dyrektor Zespołu 
wyjaśniła natomiast, że nauczycielki języka francuskiego i angielskiego zatrudnione 
w świetlicy na etacie wychowawcy w roku szkolnym 2015/2016, pomagały uczniom 
w odrabianiu prac domowych oraz uczyły piosenek w języku obcym. 

W okresie sześciu lat szkolnych od roku 2011/2012 do 2016/2017 w świetlicy 
szkolnej na stanowiskach wychowawców zatrudnionych było dwunastu nauczycieli, 
w tym: dwóch przez okres sześciu lat, trzech przez okres czterech lat, trzech przez 
okres trzech lat, jeden przez okres dwóch lat oraz pozostałych trzech przez rok. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 90, 124-128) 

Badanie udziału zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz innych nauczycieli 
w miesięcznym czasie pracy świetlicy przeprowadzono na przykładzie kwietnia roku 
szkolnego 2015/2016. Analiza wykazała, że zajęcia w świetlicy prowadzone były 
we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach od 6.45 do 16.30. Łączna liczba 
godzin pracy w świetlicy w kwietniu 2016 r. wyniosła 204 godziny i 45 minut, 
a łączny czas pracy w świetlicy wszystkich nauczycieli wyniósł 657 godzin i 35 minut 
(po 156 godzin w każdym z czterech tygodni oraz 33 godziny i 35 minut w dniu 
1.04.2016 r.). Nauczyciele wychowawcy przepracowali w miesiącu objętym 
badaniem 422 godziny i 45 minut, a pozostali nauczyciele 234 godziny i 50 minut, 
tj. odpowiednio 64% i 36% łącznego czasu ich pracy. 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 129-130) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że obsada kadrowa świetlicy w roku 2015/2016 
zapewniała opiekę nad całością uczniów zapisanych do świetlicy. Ponadto 
stwierdziła, że ma możliwości, aby w ciągu roku szkolnego dokonać zwiększenia 
obsady, w sytuacji, gdy do świetlicy zaczęłoby uczęszczać więcej uczniów niż 
dotychczasowa faktyczna frekwencja. W takiej sytuacji, miała możliwość zwrócenia 
się do organu prowadzącego z prośbą o zwiększenie wymiaru etatów w świetlicy dla 
wychowawcy lub zatrudnienie asystenta. Ponadto wyjaśniła, że termin opracowania 
arkusza organizacyjnego Szkoły (do 30 kwietnia danego roku) nie ułatwia 
organizowania pracy w świetlicy. Wówczas można tylko prognozować liczbę 
uczniów chętnych do uczęszczania do świetlicy. W arkuszu podaje się 
przewidywaną liczbę uczniów na podstawie informacji zebranych od rodziców 
uczniów, uczących się w szkole w danym roku szkolnym. Ponieważ rekrutacja na 
nowy rok szkolny dla uczniów klas I trwa do 21 lipca to trudno jest określić liczbę; 
(zależy ona od liczby przyjętych w czasie rekrutacji uczniów do klas I). W trakcie 
wakacji również zgłaszają się do szkoły uczniowie, którzy przenoszą się z innej 
szkoły lub wracają z zagranicy. Do końca sierpnia trwa rekrutacja uzupełniająca. 
W przypadku konieczności zwiększenia liczby etatów w odniesieniu do 
zaplanowanej w pierwotnym arkuszu organizacyjnym, organ prowadzący zwiększa 
ilość etatów.  

(dowód:  akta kontroli, tom II str. 156-158) 
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1.5. Oględziny warunków lokalowych świetlicy szkolnej wykazały, że zajęcia 
świetlicowe były prowadzone w trzech salach świetlicowych (oznaczonych 
w ewidencji szkolnej numerami: 21, 22 i 22a o powierzchni 49,65 m2, 37,92 m2 
i 49,77 m2), usytuowanych na I piętrze budynku Zespołu, gdzie również znajdowały 
się sale lekcyjne przeznaczone wyłącznie dla klas I-III oraz pokój nauczycielski dla 
nauczycieli klas I-III. Ponadto od roku szkolnego 2016/2017, w związku z wnioskami 
rodziców, zorganizowano salkę do odrabiania lekcji (o pow. 12,02 m2), usytuowaną 
na drugim piętrze budynku szkoły. Zajęcia ruchowe dla dzieci klas I-III, w tym dzieci 
uczęszczających do świetlicy szkolnej, odbywały się w małej salce gimnastycznej 
o pow. 60,71 m2, która usytuowana była na poziomie sutereny (poziom -0,5). 

W ww. salach wyodrębniono: strefę porządkową (sala nr 22a), strefę kręgu (nr 21), 
strefę zabawy oraz strefę nauki, gier i zabaw stolikowych (sale nr 21 i 22), strefę 
wystawy (sale nr 21, 22 i 22a), strefę nauczyciela (sale: nr 21, 22 i 22a). 

W sali nr 22, gdzie przechowywano dokumentację świetlicy, znajdowały się dzienniki 
zajęć w świetlicy szkolnej prowadzone w formie papierowej dla sześciu grup. 
We  wszystkich dziennikach umieszczono imiona i nazwiska uczniów wraz 
z określeniem klasy, do której uczęszczają (określenie grup). Dzienniki obejmowały 
grupy klas w liczbie: 1b i 1a – 25 uczniów, 2a i 2 c – 25, 2b i 2d – 25, 2e i 2f – 14, 
3a, 3c, 3d i 3f – 25 oraz 3e i 3f – 25 uczniów. W dziennikach wypełniono strony 
tytułowe, wpisując nazwę szkoły, miejsce jej funkcjonowania (województwo, powiat, 
miasto), nazwisko wychowawcy, pieczęć szkoły oraz pieczęć i podpis dyrektora 
Zespołu. W dziennikach wpisano plan pracy świetlicy na I i II semestr roku 
2016/2017. Obecności uczniów zaznaczano w sposób opisowy (wpisując 
w odpowiednie rubryki godzinę przybycia dziecka i jego odbioru ze świetlicy 
np. „12.40-13.30”). W części dziennika „Realizacja planu pracy świetlicy” dokonano 
wpisów począwszy od 1 września do 30 listopada 2016 r. (ostatni wpis „Andrzejki”). 
W pozostałych działach ww. dzienników wpisów nie stwierdzono. 

Zespół umożliwiał uczniom uczestniczącym w zajęciach świetlicowych korzystanie 
z placu zabaw wyposażonego w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. 
Był on usytuowany obok kompleksu boisk szkolnych. W toku oględzin stwierdzono 
na placu zabaw zerwanie regulaminu placu zabaw z tablicy informacyjnej. Dyrektor 
wyjaśniła, że regulamin został zniszczony w listopadzie 2016 r. i zostanie 
niezwłocznie uzupełniony. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 19, 131-154, 156-157) 

W dniu oględzin (30.11.2016 r.) dokonano sprawdzenia liczby uczniów 
i opiekujących się nimi nauczycieli co godzinę od godz. 8.00 do godz. 16.00. Liczba 
dzieci w badanych godzinach wynosiła od 9 do 36 (najwięcej od 13.00 do 14.00), 
a liczba opiekujących się nimi nauczycieli — od dwóch do trzech. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 155) 

Sale świetlicy szkolnej usytuowane były na I piętrze budynku Zespołu, na którym 
znajdowały się również sale lekcyjne klas I-III. Klatka schodowa prowadząca 
z parteru budynku do pomieszczeń świetlicy posiadała dwa biegi schodów (12+11 
stopni). Analogiczna klatka schodowa prowadziła do salki przeznaczonej do 
odrabiania lekcji, usytuowanej na drugim piętrze budynku. Do salki zajęć ruchowych, 
z której korzystali uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, znajdującej się 
w suterenie budynku, z parteru budynku prowadziła klatka schodowa, z dwoma 
biegami schodów (7+7 stopni). Na poziom podłogi tej salki prowadziły dodatkowe 
metalowe schodki wewnętrzne o czterech stopniach wyposażone w balustrady 
z rurek metalowych. Schody w całym budynku wykonane były z lastryko, 
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zabezpieczone poręczami z rur nierdzewnych, uniemożliwiających zsuwanie się po 
nich.  

Wyposażenie sal zajęć świetlicowych oraz salki do odrabiania lekcji stanowiły 
m.in. stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci bez możliwości regulacji ich 
wysokości. Drzwi do ww. pomieszczeń świetlicy nie posiadały progów.  

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 131-142) 

1.6. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w projektach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 2014 r. — 284.486 zł, 
2015 r. — 274.534 zł, 2016 r. — 323.668 zł. Organ prowadzący zatwierdził plany 
w kwotach: 2014 r. — 284.486 zł, 2015 r. — 274.534 zł, 2016 r. — 274.812 zł. 

W odniesieniu do planowanych i zatwierdzonych przez organ prowadzący wydatków 
szkoły podstawowej, które w kolejnych latach wynosiły: 2014 r. — 3.563.140 zł, 
2015 r. — 3.478.552 zł, 2016 r. — 3.626.964 zł, wydatki związane 
z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły odpowiednio 8,0%, 7,9%, 7,6%. Plany 
finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący, określały wydatki 
szkoły podstawowej na poziomie: 2014 r. — 3.991.009 zł, 2015 r. — 4.218.047 zł, 
2016 r. — 3.878.271  zł; w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio: 
2014 r. — 310.108 zł, 2015 r. — 261.434 zł, 2016 r. — 274.812 zł. 

Szkoła podstawowa zrealizowała wydatki w kolejnych latach w wysokości: 2014 r. — 
3.990.964 zł, 2015 r. — 4.145.133 zł, 2016 r. (do 30 września) — 3.343.088 zł, 
w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy wyniosły: 2014 r. — 310.069 zł, 2015 r. 
— 258.966 zł, 2016 r. (do 30 września) — 226.439 zł. Stanowiło to odpowiednio 
w kolejnych latach: 7,8%, 6,2%, 6,8%. 

W planach finansowych Zespołu wyodrębniono części dotyczące szkoły 
podstawowej i świetlicy szkolnej. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic 
klasyfikowano w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85401 
klasyfikacji budżetowej (Świetlice szkolne). 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 158-160, tom II str. 130-154) 

Projekty planów finansowych szkoły podstawowej na poszczególne lata 2014-2016 
sporządzane były przez dyrektor i głównego księgowego Zespołu. Dyrektor Zespołu 
określała w arkuszu organizacyjnym na każdy rok szkolny liczbę etatów, w tym m.in. 
dla świetlicy szkolnej. Na bazie tych informacji główny księgowy Zespołu 
opracowywał projekty planu finansowego, który przekazywano do organu 
prowadzącego szkołę w terminach do 30 września każdego roku objętego kontrolą. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 90, tom II str. 130, 137, 147) 

Wyłącznym źródłem finansowania świetlicy szkolnej w okresie objętym kontrolą były 
środki przekazywane przez organ prowadzący szkołę. 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. 

W treści kart uczestnika świetlicy z 2016 r., na podstawie, których dokonywano 
rekrutacji uczniów do świetlicy na rok szkolny 2016/2017 (w badanej próbie 
dokumentacji) nie formułowano jakichkolwiek deklaracji odnośnie wnoszenia opłat 
na rzecz funduszu związanego z wydatkami świetlicy. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 62-80, 161) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów zapisanych do pięciu, spośród sześciu 
grup wychowawczych przekraczała 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 szkół13. 

Według wyjaśnień złożonych przez dyrektor Zespołu liczebność grup 
przekraczająca limit 25 uczniów wynikała z dopisywania w dziennikach zajęć 
świetlicy, poza dziećmi zrekrutowanymi w normalnym trybie, uczniów, którzy: nie 
uczęszczali na lekcje religii, a ta odbywała się pośrodku ich całodniowego planu 
zajęć; uczęszczali do świetlicy w określonych dniach i godzinach, oczekując na 
dodatkowe zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, językowe, fakultatywne itp.; 
uczęszczali na zajęcia świetlicowe sporadycznie, ze względu np. na sytuację 
rodzinną (brak opieki w określonym dniu lub na kilka godzin, zwolnienie z zajęć 
wychowania fizycznego ze względu na stan zdrowia). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 19-21) 

W Zespole określono zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników 
zajęć świetlicowych oraz zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po 
ich zakończeniu. Badano oczekiwania rodziców związane z zajęciami świetlicowymi. 
Zespół posiadał odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć świetlicowych. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów   

2.1. Zgodnie ze statutem Zespołu zadaniem wychowawcy oddziału klasowego jest 
diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów w zakresie dydaktyki, opieki, 
wychowania i profilaktyki — ankietowanie uczniów, rozmowy diagnostyczne, 
wywiady, zajęcia warsztatowe (§ 40 ust. 1 pkt 2 lit c), a do zadań zespołów 
przedmiotowych należy diagnozowanie potrzeb i możliwości dydaktycznych uczniów 
(§ 47 ust. 6 pkt 2). 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 188-190) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że pod pojęciem grupy wychowawczej rozumie grupę 
uczniów w świetlicy szkolnej, którym szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo -
wychowawcze, rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów. Uczniowie 
ci przebywają w świetlicy przed i po lekcjach pod opieką wychowawczą jednego 
wychowawcy — w miarę możliwości. Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 25 
uczniów i realizuje zajęcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 
i zainteresowaniami.  

 (dowód:  akta kontroli, tom II str. 156-159) 

Określone w statucie Zespołu zadania wychowawcy oraz zespołów przedmiotowych 
w zakresie diagnozowania nie zmieniły się po zmianie art. 67 ustawy o systemie 
oświaty, wprowadzonej  z dniem 4 czerwca 2014 r. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 6-18) 

2.2. W szkole podstawowej prowadzono badania diagnostyczne oraz badania 
możliwości i potrzeb uczniów klas pierwszych. 

                                                      
13 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W roku szkolnym 2015/2016 w szkole podstawowej przeprowadzono ewaluację 
wewnętrzną w zakresie poziomu dojrzałości szkolnej uczniów klas pierwszych do 
nauki matematyki oraz czytania i pisania. Celem badania było określenie poziomu 
dojrzałości szkolnej uczniów, mocnych i słabych stron, umiejętności wstępnych 
i kierunków pracy nauczycieli klas pierwszych. Analogiczne badania w klasach 
pierwszych przeprowadzone zostały na początku roku szkolnego 2014/2015 
i 2016/2017. Z przeprowadzonych badań sporządzono raporty lub podsumowania. 

W rekomendacjach, zawartych w dwóch raportach z ewaluacji wewnętrznej, z dnia 
23 października 2015 r. i 3 października 2016 r., podano m.in., że dyrektor powinien 
stwarzać warunki, w których będą kompensowane deficyty uczniów i pomagać 
w nawiązaniu współpracy z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce; nauczyciele 
powinni zapoznać się z wynikami diagnozy wstępnej rodziców, dostosować zadania 
do możliwości dzieci, skierować uczniów na zajęcia wyrównawcze, a rodzice 
powinni czuwać nad systematycznym udziałem dziecka w zajęciach dodatkowych. 

Wyniki oraz spostrzeżenia z diagnozy wstępnej uczniów klas pierwszych były 
omawiane podczas zebrania zespołu wychowawczego edukacji wczesnoszkolnej 
i świetlicy szkolnej, na początku każdego roku szkolnego objętego kontrolą: 
18.09.2014 r., 29.10.2015 r. i 24.09.2016 r. Z protokołów tych posiedzeń wynika, 
że wspólnie ustalono metody i formy pracy z uczniami klas pierwszych, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy osiągnęli najsłabsze wyniki 
w badaniach diagnostycznych — uczniowie ci mieli zostać objęci dodatkowymi 
działaniami w ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych. 

Zespoły nauczycieli wychowawców oddziałów klas pierwszych sporządziły także 
raporty z diagnozy edukacyjnej na wejściu klas pierwszych (9.10.2015 r. 
i 15-16.09.2016 r.). Ponadto we wrześniu 2016 r. wychowawcy klas pierwszych 
przeprowadzili badanie dojrzałości ruchowej i społeczno-emocjonalnej. 

(dowód:  akta kontroli, str. tom I 162-187) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że rekomendacje, skierowane do dyrektora, nauczycieli 
i rodziców, dotyczące poziomu dojrzałości szkolnej uczniów klas pierwszych, 
zawarte w dwóch raportach z ewaluacji, z dnia 23 października 2015 r. 
i 3 października 2016 r., zostały wykorzystane w pracy świetlicy szkolnej w zakresie: 
pomocy uczniom mającym trudności szkolne, rozwijania sprawności manualnej 
i grafomotoryki, rozwijania kompetencji społecznych oraz rozwoju ruchowego. 

Wyniki badań diagnostycznych uczniów klas pierwszych zostały wykorzystane do 
planowania i organizowania zajęć świetlicowych poprzez zorganizowanie dla 
wskazanych uczniów zajęć: z odrabiania zadań domowych, zajęć plastycznych 
rozwijających sprawności manualne i grafomotorykę, zajęć profilaktycznych 
rozwijających kompetencje społeczne (np. program autorski „W szkole czuję się 
dobrze”) oraz zajęć muzyczno-ruchowych w sali gimnastycznej i na placu zabaw. 

(dowód:  akta kontroli, tom II str. 156-159) 

Zainteresowania uczniów w roku szkolnym 2015/2016 zostały rozpoznane na 
podstawie przeprowadzonych wśród rodziców uczniów ankiet „Poznajmy się”. 
Wyniki ankiet zostały udokumentowane w postaci pisemnej analizy, z której 
wynikało m.in., że dzieci klas pierwszych wykazywały zainteresowania plastyczne 
(40%), sportowe (37%), przyrodnicze (31%), czytelnicze (27%) i muzyczne (14%).  

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 105, 107) 

2.3. Formalne grupy wychowawcze w świetlicy zostały utworzone przede wszystkim 
przy uwzględnieniu planu lekcji danej klasy oraz przynależności dzieci do 
poszczególnych klas. W ramach kryteriów, które brano pod uwagę przy tworzeniu 
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grup wychowawczych, uwzględniano także wyniki diagnozy uczniów klas I, a dla 
klas II i III — diagnoz przeprowadzonych w poprzednich latach. Na dobór dzieci 
do grup świetlicowych wpływały również indywidualne rozmowy wychowawców 
z rodzicami na zebraniach na początku roku szkolnego. 

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzono zajęcia w świetlicy w sześciu grupach 
wychowawczych. Z analizy dzienników zajęć w świetlicy szkolnej z tego roku 
szkolnego wynika, że w dwóch grupach znajdowali się uczniowie klas drugich 
(grupa V i grupa VI), a pozostałe grupy obejmowały uczniów zróżnicowanych 
wiekowo (grupa I – uczniowie z klas I i II, grupa II – z klas I i II, grupa III – z klas I, II 
i III, grupa IV – z klas I i III). 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 24, tom II str. 105-108, 156-162) 

2.4. Wszystkie grupy wychowawcze w badanym okresie realizowały ten sam plan 
pracy świetlicy, opracowany na każdy rok szkolny. W planie pracy świetlicy szkolnej 
na rok szkolny 2015/2016, w ramach realizacji bloków tematycznych, uwzględniono 
prowadzenie różnorodnych zajęć.  

W trakcie organizacji zajęć w dwóch badanych grupach wychowawczych w roku 
szkolnym 2015/2016 (grupie I i III)14 uwzględniano wyniki diagnozy uczniów klas 
pierwszych oraz wskazania rodziców dotyczące potrzeb rozwojowych 
i zainteresowań uczniów. W celu udzielenia wychowankom świetlicy wsparcia 
dydaktycznego zaplanowano w planie pracy takie zajęcia jak: pomoc w odrabianiu 
zadań domowych, zajęcia z języka angielskiego, koła zainteresowań „Ekoludek” 
i „Wilczki morskie”, w celu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, poznawczych 
i społecznych — m.in. zajęcia relaksacyjne, artystyczne, teatralne i czytelnicze, 
w celu zaspokojenia potrzeb rozwoju ruchowego — zajęcia ruchowe w sali 
gimnastycznej i na placu zabaw. 

Według ustaleń kontroli, przeprowadzonej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 
w Szkole w dniu 21 października 2016 r.15, w świetlicy prowadzone były zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów i zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 
Emitowano programy i filmy edukacyjne, prowadzone były zabawy wprowadzające 
odprężenie i relaks. Dzieci rozwiązywały krzyżówki i rebusy, czytały literaturę 
dziecięcą, odbywała się „bajkoterapia”. Aby zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny 
uczniów, prowadzono także zajęcia sportowe (w sali ćwiczeń i na placu zabaw) oraz 
systematyczne zajęcia relaksacyjne. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 59-81, 114-123, 191-208, tom II str. 110-123) 

Do dzienników grup świetlicowych wpisane były: plan pracy świetlicy na rok szkolny, 
imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego 
uczęszczali uczniowie, tematy przeprowadzonych zajęć. Było to zgodne 
z wymogami § 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 dokumentacji16. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 91, 108-123, 197-200, 205-208, tom II str. 110-123) 

2.5. Z dokumentacji pracy dwóch badanych grup wychowawczych w miesiącu 
kwietniu II semestru roku szkolnego 2015/2016 wynikało, że w świetlicy szkolnej 

                                                      
14 W grupie pierwszej było 25 uczniów (w tym 23 z klas I i 2 z klas II), w grupie III było 25 uczniów (w tym 17 
z klas I, 7  z klas II, 1 z klasy III). 
15 Kontrola została zlecona przez NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677). 
16 Dz. U. poz. 1170, ze zm. 
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realizowano plan pracy zajęć świetlicowych. Tematy przeprowadzonych zajęć 
wskazywały, że nauczyciele wychowawcy prowadzili różne zajęcia z grupami 
wychowanków według indywidualnych planów dydaktyczno-wychowawczych. 
Zajęcia te uwzględniały zróżnicowane potrzeby i zainteresowania uczniów. 

W wyniku obserwacji zajęć świetlicowych w dwóch grupach, przeprowadzonej 
podczas kontroli wizytatora Kuratorium Oświaty w dniu 21 października 2016 r., 
ustalono, że sposób prowadzenia zajęć pozwalał realizować cele określone 
w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Podczas zajęć rozwijano umiejętności 
plastyczno-techniczne, ruchowe oraz umysłowe. Wszystkie dzieci chętnie 
uczestniczyły w zajęciach, a wychowawcy stosowali różne metody i formy pracy. 
Wykorzystane zostały różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny 
znajdujący się na wyposażeniu świetlicy. 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 114-123, 195-208, tom II str. 110-123) 

2.6. W trakcie oględzin sali świetlicowej (nr 21), w której odbywały się zajęcia 
plastyczne z dziećmi dotyczące tematyki związanej z tradycją mikołajkową 
(malowanie farbami na papierze wyobrażeń o św. Mikołaju) stwierdzono, że 
wyposażenie i warunki lokalowe sali były odpowiednie do tematyki i rodzaju zajęć. 

Na wyposażeniu sali było pięć zestawów komputerowych, stolik RTV z zestawem 
audio, na środku pomieszczenia stały trzy duże okrągłe niskie stoły z osiemnastoma 
krzesłami dostosowanymi do wzrostu dzieci. W sali znajdowały się dwie duże tablice 
wystawowe, na których były umieszczone prace plastyczne dzieci, przy ścianach 
ustawiono kolorowe półki na zabawki, stolik do nauki znaków drogowych, półkę 
edukacyjną na zabawki. Przy jednej ze ścian ustawiono zestaw do zabawy 
(„kuchnia”), sześć stołeczków z tworzywa sztucznego oraz półeczkę („stragan”). 
Przy innej ścianie ustawiono zabawki miękkie, zabawki z tworzywa sztucznego 
(samochody, zestawy dużych klocków), a w zamykanych szufladach znajdowały się 
gry planszowe, farby, bibuła, karton i kreda do zajęć plastycznych. 

W protokole kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty w Lublinie (przeprowadzonej 
w dniu 21 października 2016 r.) podano m.in., że pomieszczenia świetlicowe oraz 
ich wyposażenie było właściwe do prowadzonych i obserwowanych w dwóch 
grupach zajęć świetlicowych. 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 131-137, tom II str. 105-109) 

2.7. W wyniku badania losowo dobranej próby 30 uczniów (klas I-III) stwierdzono, 
że w łącznym czasie pobytu tych uczniów w Szkole (w okresie od 4 do 8 kwietnia 
2016 r.), 48% czasu spędzali w świetlicy, a 52% na zajęciach szkolnych. 
Nie  stwierdzono przypadków przebywania w świetlicy uczniów z powodu 
niezapewnienia zastępstwa za nieobecnego w pracy nauczyciela przedmiotu. 

W sprawie przyjętego sposobu dokumentowania obecności uczniów, którzy 
w świetlicy przebywali z powodu nieobecności nauczyciela danego przedmiotu, 
dyrektor wyjaśniła, że dla uczniów organizowane były zastępstwa przez innego 
nauczyciela, uczniowie nie byli wtedy pod opieką nauczyciela świetlicy. Uczniowie 
byli liczeni przez wychowawcę świetlicy, obecność zapisywano w tzw. kartach 
obecności, które przekazywano nauczycielowi, który przychodził na zastępstwo za 
nieobecnego nauczyciela. Sytuacja taka zdarzała się sporadycznie. 

W analizowanych okresach17 liczba uczniów przebywających w świetlicy szkolnej 
pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25 dzieci. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 209-243, tom II str. 1-10, 159-160) 

                                                      
17 Tydzień od 13 do 17 kwietnia 2015 r. i tydzień od 4 do 8 kwietnia 2016 r. 
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Liczba uczniów, którzy byli zapisani do świetlicy, uczestniczyli w zajęciach 
szkolnych, lecz nie przyszli do świetlicy w tygodniach objętych kontrolą, tj. od 13 do 
17 kwietnia 2015 r. i od 4 do 8 kwietnia 2016 r. wyniosła odpowiednio: sześciu 
i dwudziestu. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 215-220, 232-243, tom II str. 165-220) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła m.in., że w kontrolowanych tygodniach miały miejsce 
przypadki obecności uczniów na zajęciach szkolnych i nieobecności w świetlicy.  
Przyczyną było to, że uczniów do świetlicy przed lekcjami przyprowadzają rodzice – 
opiekunowie i to oni decydującą o tym, czy dziecko w danym dniu będzie 
uczestniczyło w zajęciach świetlicowych. Po lekcjach dzieci zapisane do świetlicy, 
te, które nie zostały odebrane przez rodziców, przyprowadzał nauczyciel kończący 
zajęcia w danej klasie. Były też przypadki, iż dzieci uczestniczyły w zajęciach 
świetlicowych wyłącznie w wybranych dniach (zgodnie z kartą uczestniczka świetlicy 
np. dwa dni lub wybrane dni z powodu zmianowej pracy rodziców). 

 (dowód:  akta kontroli, tom II str. 159-160) 

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

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 197-200, 205-208, tom II str. 110-123) 

2.9. Podsumowania realizacji planu pracy świetlicy dokonywano na zakończenie 
roku szkolnego na posiedzeniach rady pedagogicznej Zespołu, podczas których 
wyznaczony nauczyciel prezentował sprawozdanie całościowe z pracy świetlicy. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 92, 232, tom II str. 11-36, 155) 

Sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy z lat szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016 zawierały rekomendacje na kolejny rok szkolny. W roku 
2014/2015 dotyczy one: dostosowania planu pracy wychowawców do liczby uczniów 
w świetlicy, zaplanowania zajęć klas I i II w ten sposób, aby nie kończyły się o tej 
samej godzinie, dyżuru dwóch nauczycieli w razie dużej liczby uczniów na ostatnich 
godzinach w świetlicy, zakupu dystrybutora z wodą do świetlicy oraz zakazu 
pozostawiania przez dzieci pieniędzy w plecakach. Rekomendacje poza drugą 
i ostatnią zostały zrealizowane w roku szkolnym 2015/2016. 

W sprawozdaniu za rok 2015/2016 rekomendowano, aby w roku szkolnym 
2016/2017: skonstruować plan zajęć klas I i II w ten sposób, aby nie kończyły zajęć 
o tej samej godzinie; zakazywać uczniom pozostawiania pieniędzy w plecakach; 
zorganizować salę cichego odrabiania prac domowych; kontynuować zajęcia 
o szkodliwości hałasu; opracować zasady wychodzenia dzieci ze świetlicy w trakcie 
pobytu w szkole. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 132, 137, tom II str. 223-230) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że zmiany prawne lub organizacyjne w zakresie 
funkcjonowania świetlic szkolnych (w kontekście zmian wprowadzonych do ustawy 
o systemie oświaty z dniem 4 czerwca 2014 r.) powinny dotyczyć: 

—  dostosowania dzienników zajęć świetlicowych do realnych godzin i pracy 
świetlicy szkolnej; 

—  dopuszczenia możliwości opieki więcej niż jednego nauczyciela w jednej grupie 
— w przypadku dużych szkół i dużej liczby dzieci w świetlicy oraz nauki na dwie 
zmiany wynikającej z niedostatecznej liczby sal lekcyjnych. 

Ponadto podała, że dzieci w grupie na tym etapie rozwoju potrzebują zajęć 
wszechstronnie rozwijających, mają różne zainteresowania i dobrze aby mogły 
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realizować różne formy zajęć każdego dnia, nie tylko jedną formę zajęć 
świetlicowych wynikających z diagnozy zainteresowań uczniów.  

(dowód:  akta kontroli, tom II str. 156-160) 

Przewodniczący rady rodziców nie skorzystał z możliwości złożenia oświadczenia 
dotyczącego oceny funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

 (dowód:  akta kontroli, tom II str. 155) 

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

Zespół diagnozował potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, ale na tej podstawie 
nie utworzył grup wychowawczych. Kontrola Kuratorium Oświaty potwierdziła, że 
w świetlicy prowadzono zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci, w związku z czym sposób prowadzenia zajęć świetlicowych 
pozwalał na realizację zadań określonych w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty. Zapewniono pozostawanie pod opieką jednego nauczyciela nie więcej niż 
25 uczniów. 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych 

3.1. W planie nadzoru pedagogicznego na rok 2014/2015 uwzględniono obserwację 
zajęć świetlicy szkolnej, nie określając liczby i terminu ich przeprowadzenia. 
W planie nadzoru w roku szkolnym 2015/2016 uwzględniono badanie prawidłowości 
organizacji świetlicy szkolnej według arkusza Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Uwzględniono także w miesiącu czerwcu, m.in. w świetlicy – ocenę poziomu 
realizowanych projektów edukacyjnych na podstawie prezentacji uczniów. 
W zakresie wspomagania zaplanowano wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji 
czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa (przez cały rok). W planie nadzoru na 
rok szkolny 2016/2017 uwzględniono kontrolę prawidłowości organizacji 
i dokumentowania pracy świetlicy (przez cały rok), a także obserwację zajęć 
w świetlicy sześciu nauczycieli (trzech w I półroczu oraz trzech w II półroczu). 

We wnioskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 
2014/2015 odnotowano obserwację zajęć zgodnie z harmonogramem obserwacji. 
W części rekomendacje dokonano oceny poziomu efektywności działań na rzecz 
rozwijania kompetencji czytelniczych m.in. przez świetlicę szkolną, oceniając rozwój 
kompetencji czytelniczych, jako mocną stronę szkoły. Wśród rekomendowanych 
zadań zapisano wydzielenie osobnego miejsca do odrabiania pracy domowej. 
Zadanie to zostało zrealizowane poprzez wydzielenie małej salki do odrabiania lekcji 
przez uczniów. 

(dowód:  akta kontroli, tom I str. 131-142, tom II str. 37-97) 

Wicedyrektor obserwował zajęcia w świetlicy szkolnej, sporządzając pisemną 
informację w karcie obserwacji zajęć. Dokonywał także kontroli dzienników zajęć 
świetlicowych (w roku szkolnym 2014/2015 dokonano 10 takich kontroli, 
w 2015/2016 — 17, w dziennikach zajęć świetlicy szkolnej na rok szkolny 
2016/2017, do dnia 30 listopada 2016 r., nie było adnotacji o dokonaniu kontroli). 
Ponadto obserwował także organizację uroczystości i inscenizacji przygotowanych 
przez nauczycieli w ramach zajęć świetlicowych, dokumentując to w arkuszach 
obserwacji. Dyrektor Zespołu kontrolowała dzienniki zajęć świetlicy. W wyniku 
prowadzonego nadzoru zalecono uzupełnienie dzienników zajęć świetlicowych 
o podpisy przy zrealizowanych zajęciach. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Prowadzono także ewaluację wewnętrzną działalności Szkoły w latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016, której wyniki dotyczyły m.in. potrzeb rozwojowych dzieci 
uczęszczających do świetlicy oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

 (dowód:  akta kontroli, tom I str. 92, 169-176, 232, tom II str. 11-36, 79, 89-93) 

3.2. W badanym okresie organ prowadzący przeprowadził jedną kontrolę (9 lutego 
2016 r.) w zakresie funkcjonowania świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016. 
Z przeprowadzonej kontroli wynikało, że „liczba przyznanych godzin (156) oraz 
realizowanych godzin tzw. karcianych w pełni zabezpiecza […] potrzeby w zakresie 
zapewnienia właściwej opieki świetlicowej”. Ponadto ustalono, że w Szkole były 
realizowane zajęcia języka obcego przez firmę zewnętrzną w godzinach zajęć 
uczniów, co stanowiło naruszenie wytycznych Prezydenta Miasta do opracowania 
projektów organizacji na rok szkolny 2015/2016. W piśmie z dnia 15 lutego 2016 r. 
dyrektor Zespołu poinformowała Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość 
o przesunięciu tych zajęć od 29 lutego 2016 r. na czas po zakończeniu zajęć 
lekcyjnych w Szkole. 

 (dowód:  akta kontroli, tom II str. 98-104) 

3.3. W okresie objętym kontrolą Kuratorium Oświaty w Lublinie nie prowadziło 
w Zespole ewaluacji wewnętrznej lub kontroli, z wyjątkiem kontroli doraźnej zleconej 
przez NIK. 

 (dowód:  akta kontroli, tom II str. 105-109, 160) 

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

W planach nadzoru pedagogicznego wyszczególniono zadania bezpośrednio 
dotyczące nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej. Dyrektor Zespołu 
prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej poprzez 
kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, a także 
obserwację prowadzonych przez nich zajęć i imprez świetlicowych. Ustalenia 
ze sprawowanego nadzoru wykorzystano do wydzielenia osobnego miejsca 
do odrabiania pracy domowej oraz poprawy prowadzenia dzienników zajęć 
świetlicowych. Realizowano także zalecenia i wnioski organu prowadzącego 
odnoszące się do działalności świetlicy.  

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 Kontroli18, wnosi o przestrzeganie przepisów w zakresie 
dopuszczalnej liczby uczniów w grupach wychowawczych w świetlicy. 

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. 

                                                      
18 Zwana dalej ustawą o NIK. 
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18 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

 

Lublin, dnia 19 stycznia  2017 r. 

 

 
 

Dyrektor 

Kontroler Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

(–) 

Janusz Gosik 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

(–) 
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