
 
 

 
 

LLU.410.028.05.2016 
P/16/092 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 (18 stycznia 2017 r.)1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Mirosław Bortacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/131/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1,2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku (dalej: Szkoła 
lub SP 7), Al. Armii Krajowej 3, 21-040 Świdnik. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Bogusz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej 
w Świdniku. 

(dowód: akta kontroli, str. 3) 

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

W okresie objętym kontrolą Szkoła nie utworzyła grup wychowawczych w oparciu 
o potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów zapisanych 
do świetlicy szkolnej. Podczas przydzielania uczniów do grup świetlicowych brano 
pod uwagę przede wszystkim plan zajęć uczniów, wiek dziecka oraz czas pracy 
rodziców. Diagnozowano potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, których rodzice zapisali do świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe 
z grupami uczniów prowadzone były z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb 
wychowanków. 

W Szkole funkcjonowały i były przestrzegane szczegółowe procedury w zakresie 
zapewnienia bezpiecznej opieki nad uczniami zapisanymi do świetlicy. Pod opieką 
jednego nauczyciela podczas prowadzonych zajęć, w analizowanych okresach, 
nie pozostawało więcej niż 25 uczniów.  

Dyrektor prawidłowo sprawował nadzór pedagogiczny nad świetlicą szkolną poprzez 
kontrolowanie dokumentacji prowadzonej w świetlicy oraz obserwację zajęć. 

Zmiana art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3, dokonana 
z dniem 4 czerwca 2014 r.4, nie wpłynęła na organizację prowadzonych zajęć 
świetlicowych. Wynikało to m.in. stąd, że w Szkole obowiązywały już uregulowania 
                                                      
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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wewnętrzne zbieżne ze zmienionymi przepisami (między innymi w zakresie 
odrabiania lekcji, rozpoznawania potrzeb i zainteresowań dzieci). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (stan na 30 września): 

− liczba uczniów w Szkole wynosiła odpowiednio: 743, 796, 757, w tym z klas I-III: 
392, 440, 354; 

− liczba uczniów zapisanych do świetlicy wynosiła: 280, 314, 318, co skutkowało 
utworzeniem: siedmiu grup wychowawczych w roku 2014/2015, dziewięciu grup 
w roku 2014/2015 oraz trzynastu w roku 2016/2017. 

W latach objętych kontrolą nie dowożono dzieci do szkoły. 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 świetlica dostępna była dla uczniów 
w godzinach od 6.30 do 17.00. Szkoła prowadziła lekcje na jedną zmianę, 
tj. w godzinach od 8.00 do 15.25. 

(dowód: akta kontroli, str. 340,341, 346) 

W okresie objętym kontrolą do Dyrektora Szkoły nie wpłynęła żadna skarga 
dotycząca funkcjonowania świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 416) 

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 liczba dzieci zapisanych do dzienników 
zajęć w świetlicy wynosiła od 23 do 40 uczniów. 

(dowód: akta kontroli, str. 340, 341) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił m.in., że dzienniki zajęć świetlicowych służą do celów 
ewidencyjnych dzieci i są w nich wpisywane informacje o uczniach oraz 
odnotowywana jest obecność dziecka na zajęciach świetlicowych. Od 2 listopada 
2016 r., w związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej przez  Lubelskiego 
Kuratora Oświaty, założonych zostało 13 dzienników zajęć świetlicowych, w których 
zapisano po 25 dzieci. Spowodowało to utrudnienia w pracy, chaos w codziennym 
funkcjonowaniu świetlicy. Nauczyciel musi obecnie odnotowywać obecności 
uczniów w 13 dziennikach. Zdaniem dyrektora, nie jest możliwe utworzenie stałych 
grup świetlicowych przypisanych do jednego nauczyciela. Pensum nauczyciela 
świetlicy wynosi 26 godzin, zaś łączna liczba godzin pracy świetlicy w naszej szkole, 
to 52,5 godziny. Uczniowie korzystający ze świetlicy przebywają w niej dłużej niż 26 
godzin w tygodniu. W związku z tym każdy uczeń musiałby być zapisany, 
w co najmniej dwóch dziennikach. 

 (dowód: akta kontroli, str. 425,426) 

1.2. Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy regulowały w Szkole 
poniżej wymienione akty prawa wewnętrznego: 

− Statut Szkoły, w którym uwzględniono zapisy określające cele i zadania świetlicy 
szkolnej, liczbę uczniów w grupach zajęć świetlicowych, która nie może 
przekraczać 25 uczniów w danej grupie opieki świetlicowej. Do zadań świetlicy 
należało między innymi umożliwienie odrabiania pracy domowej, zapewnienie 
różnorodnych form zajęć umożliwiających harmonijny rozwój dziecka, 
a w szczególności ruchowych, muzycznych, plastycznych, rozwijanie 
zainteresowań. 
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− Regulamin świetlicy, regulujący między innymi zadania świetlicy, zasady 
przyjmowania (zapisywania) uczniów do świetlicy szkolnej, zasady 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych (opiece 
wychowawców podlegało dziecko, które zgłosiło się do świetlicy) oraz zasady 
odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/opiekunów. 

− Regulamin dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, 
zobowiązujący nauczycieli uczących w klasach 0-3 do odprowadzania dzieci 
do szatni oraz do świetlicy po skończonych zajęciach lekcyjnych. Nauczyciele 
klas pierwszych przez trzy pierwsze miesiące nauki odprowadzali uczniów 
z szatni i świetlicy do sali lekcyjnej. 

− Regulamin pracy zespołów nauczycieli, regulujący między innymi kwestie 
planowania działalności dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy, rozpoznawania 
potrzeb i zainteresowań uczniów, planowania i organizowania pracy w oparciu 
o rozpoznane potrzeby, kwalifikacji uczniów do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-37, 54-59,60, 61, 62-66) 

Świetlica realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy świetlicy5 na 
dany rok szkolny, zatwierdzonego przez wicedyrektora pełniącego nadzór 
nad świetlicą. Zajęcia programowe prowadzone były w grupach wychowawczych. 
Liczba uczniów w grupie podczas zajęć nie przekraczała 25 osób pod opieką 
jednego wychowawcy. W świetlicy prowadzone są zajęcia muzyczne, ruchowe, 
plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne 
oraz inne zgodnie z potrzebami. 

Roczne plany pracy świetlicy powinny być opracowane do 15 września danego roku. 

W regulaminie pracy zespołów nauczycieli określono, że do zadań zespołu 
nauczycieli klas 1-3 oraz świetlicy należało między innymi: planowanie działalności 
dydaktyczno-wychowawczej, rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów, 
planowanie i organizowanie zajęć w oparciu o rozpoznane potrzeby 
i zainteresowania uczniów, kwalifikowanie uczniów do grup świetlicowych 
na podstawie przynależności do klasy. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-37, 54-59, 60, 61, 62-66.) 

W związku ze zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty, dokonaną z dniem 
4 czerwca 2014 r., nie zmieniono statutu Szkoły w zakresie opieki świetlicowej 
oraz regulaminu świetlicy. Wynikało to m.in. stąd, że w Szkole obowiązywały już 
uregulowania wewnętrzne zbieżne z zapisami art. 67 ust. 4 i 5 ustawy o systemie 
oświaty. 

Według postanowień § 34 statutu Szkoły, zarówno z 2010 r., jak i z 2016 r., zasady 
opieki świetlicowej stanowiły m.in., że: do zadań świetlicy należy umożliwienie 
uczniom odrabiania pracy domowej, zapewnienie różnorodnych form zajęć, 
a w szczególności zajęć ruchowych, muzycznych i plastycznych, zapoznanie dzieci 
z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły, wdrażanie nawyków 
bezkonfliktowego współżycia i współdziałania w grupie, stworzenie odpowiednich 
warunków do nauki i zabawy, rozwijanie zainteresowań. 

(dowód: akta kontroli, str. 18, 39, 40, 42-53) 

Przyjęte akty prawa wewnętrznego regulujące pracę świetlicy nie nakładały 
na rodziców obowiązku informowania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka 

                                                      
5 § 4 regulaminu świetlicy oraz § 3 regulaminu pracy zespołów nauczycieli 
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przez rodziców na zajęciach świetlicowych, co jak wyjaśnił dyrektor Szkoły, wynikało 
z braku uprawnień szkoły do żądania takich informacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-37, 54-59,60, 61, 62-66, 421,422) 

Według postanowień § 34 statutu Szkoły świetlica obejmuje opieką wszystkich 
chętnych uczniów, których rodzice pracują, na podstawie karty zgłoszenia 
rodziców/opiekunów kierowanej do dyrektora Szkoły. Zasady przyjmowania dzieci 
do świetlicy szkolnej zostały uregulowane w § 3 regulaminu świetlicy. Zgłoszenie 
dziecka do świetlicy odbywało się poprzez złożenie w sekretariacie wypełnionej 
przez rodzica/opiekuna dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”, której wzór 
udostępniono na stronie internetowej oraz w sekretariacie Szkoły. Karty zgłoszenia 
dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane były do końca trzeciego 
tygodnia sierpnia każdego roku. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonywał w 
miesiącu sierpniu wicedyrektor szkoły pełniący nadzór nad świetlicą. Do świetlicy 
mogli uczęszczać również uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii, uczniowie 
oczekujący na zajęcia dodatkowe w Szkole oraz uczniowie skierowani do świetlicy z 
powodu nieobecności nauczyciela na zajęciach lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 18, 54-56) 

Dzienniki lekcyjne poszczególnych klas zawierały informację na temat uczęszczania 
dzieci do świetlicy6, godzin pobytu dzieci w świetlicy (przyjścia do świetlicy i odbioru 
przez rodziców/opiekunów) lub na innych zajęciach np. logopedycznych. Godziny 
pobytu dziecka w świetlicy ustalane były przez wychowawcę danej klasy 
na podstawie kart przedłożonych przez rodziców/opiekunów dzieci. Przykładowo 
w dzienniku lekcyjnym klasy IA była wklejona lista uczniów z określeniem, do której 
sali świetlicowej należy odprowadzić ucznia, na jakie zajęcia pozalekcyjne i do której 
sali. Uczniowie tej klasy byli odprowadzani przez nauczycielkę do czterech różnych 
sal świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 88-90) 

Na podstawie badania wybranej próby dokumentacji, związanej z przyjmowaniem 
dzieci do świetlicy7, stwierdzono, że: Szkoła wymagała podania w karcie zgłoszenia 
dziecka: danych dziecka oraz rodziców/opiekunów (imię nazwisko, adres, numer 
telefonu, informacji o czasie pracy rodziców, poświadczenie o zatrudnieniu 
rodziców), określenia potrzeb rodziców w zakresie godzin pracy świetlicy, informacji 
o stanie zdrowia dziecka (alergie, przewlekłe choroby), informacji o przyjmowaniu 
leków podczas pobytu w świetlicy, informacji o odbieraniu dziecka ze świetlicy 
ze wskazaniem upoważnionych osób. Karta zawierała zgodę rodziców na 
przetwarzanie danych osobowych rodziców oraz dzieci w zakresie dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej działalności Szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 67-87) 

W latach objętych kontrolą nie było przypadku odmowy przyjęcia dziecka 
do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 309) 

Procedury badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko 
czasu w świetlicy zostały uregulowane w § 3 ust. 2 pkt 3 regulaminu pracy zespołów 
nauczycieli. W 2014 r. przeprowadzono badanie ankietowe grupy 45 rodziców, 
których dzieci uczęszczały do świetlicy, dotyczące oceny pracy wychowawców 
oraz oczekiwań rodziców odnośnie pracy świetlicy. W roku szkolnym 2015/2016 
                                                      
6 Str. 19 dziennika zawierała kolumnę zatytułowaną „uczęszcza do świetlicy w godz. …”  
7 Badaniem objęto 10 wniosków, w tym: po 5 wniosków za rok 2015/2016 i 2016/2017. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy 
na rok 2014/2015 zostały protokolarnie zniszczone 10.09.2015 r. 
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przeprowadzono badanie pod kątem potrzeb rodziców w zakresie godzin pracy 
świetlicy oraz pomocy w odrabianiu lekcji. W wyniku przeprowadzonych badań 
ustalono, że 86,6% wychowanków odrabia lekcje w świetlicy. Ponadto stwierdzono, 
że czas pracy świetlicy pokrywa się z oczekiwaniami rodziców. 

(dowód: akta kontroli, str. 175-202) 

1.3. Roczny plan pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 zatwierdzony został 
14 września 2015 r. przez zastępcę dyrektora. Plan określał cele, sposoby ich 
realizacji, terminy oraz osoby odpowiedzialne. Wśród celów wskazano między 
innymi: stosowanie norm współżycia społecznego w Szkole i środowisku, 
stosowanie elementów wychowania prozdrowotnego i prorodzinnego, wychowanie 
komunikacyjne, organizację zajęć ruchowych różnymi metodami, umacnianie 
pozytywnego myślenia wśród uczniów, włączenie wychowanków do aktywnej pracy 
na rzecz świetlicy, edukację ekologiczną, kształtowanie zainteresowań, 
podejmowanie działań na rzecz akcji „Szkoła bez przemocy”. 

Porównanie planu pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 z planem 
w roku 2013/2014 wykazało, że plany te różniły się w zakresie celów i zadań 
dotyczących zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Roczny plan pracy świetlicy 
na rok szkolny 2015/2016 nie uwzględniał zróżnicowania uczniów i podziału 
na grupy. Dla poszczególnych grup wychowawczych wychowawcy opracowywali 
plany pracy dydaktyczno-wychowawczej na poszczególne lata po rozpoznaniu 
potrzeb i zainteresowań uczniów oraz uwzględniające wiek dzieci. Plany te 
podlegały zatwierdzeniu przez dyrektora nadzorującego pracę świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 98-157) 

W roku 2013/2014 roczny plan pracy świetlicy zawierał zagadnienia, których nie było 
w planach w latach kolejnych i były to: zapewnienie opieki wychowankom przed i po 
zajęciach lekcyjnych, zorganizowanie wypoczynku i relaksu po zakończonych 
zajęciach lekcyjnych, przeciwdziałanie agresji i przemocy, również słownej. 

W roku szkolnym 2014/2015 roczny plan został wzbogacony o dodatkowe punkty: 
wychowanie komunikacyjne, włączenie wychowanków do aktywnej pracy 
(np. poprzez udział w odrabianiu lekcji w osobnej sali, udział w konkursach). 

W rocznym planie pracy świetlicy na lata szkolne 2014/2015–2015/2016 
rozbudowano punkt dotyczący rozwijania potrzeb i zainteresowań oraz dodano 
punkty pt. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i Rozwijanie patriotyzmu 
lokalnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 155-157) 

Zarówno w rocznych planach pracy świetlicy, jak i planach pracy dydaktyczno-
wychowawczej opracowanych dla poszczególnych grup, nie wskazano, jakie 
mierniki (wskaźniki) będą pozwalały ocenić realizację poszczególnych zadań. 

(dowód: akta kontroli, str. 98-154) 

Jednym z celów rocznego planu pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 
było „Stosowanie norm współżycia społecznego w szkole i w środowisku”. Ocena 
realizacji tego celu dokonywana była przez wychowawców grupy na koniec 
semestrów poprzez dokonywanie oceny postawy wychowanków w zakresie kultury 
osobistej, relacji koleżeńskich czy dbania o porządek. 

(dowód: akta kontroli, str. 108-112, 160-165) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że, w szkole funkcjonuje Koncepcja pracy szkoły, która 
zbudowana jest w formie celów oraz sformułowanych do nich kryteriów sukcesu. 
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Zawiera część dla ucznia – dostosowaną do możliwości, krótką i sformułowaną 
w przystępny sposób, bardziej rozbudowaną część dla rodziców oraz najbardziej 
szczegółową część dla nauczycieli, gdzie zapisano, oczekiwane rezultaty w zakresie 
edukacji, wychowania i opieki. Nie ma potrzeby powielania wskaźników przy innych 
planach pracy poza dydaktycznymi. Nauczyciele oceniają postawy ucznia: kultura 
osobista, relacje koleżeńskie, dbanie o porządek, aktywność na zajęciach, udział 
w konkursach zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania zachowania ucznia 
określonymi w statucie Szkoły (§71). Są to wskaźniki realizacji celów założonych 
w rocznym planie pracy świetlicy, a także w planach dydaktyczno-wychowawczych 
nauczycieli. Kryteria oceny zachowania zawarte w statucie Szkoły są wskaźnikami 
realizacji celów pracy wychowawczej. 

(dowód: akta kontroli, str. 421) 

Roczny plan pracy świetlicy nie uwzględniał możliwości organizowania przez szkołę 
nauki języka obcego nowożytnego w świetlicy, co jak wyjaśnił dyrektor Szkoły 
wynikało z faktu, że w Szkole prowadzona jest nauka języka angielskiego jako 
języka obcego nowożytnego. Wszyscy uczniowie klas I-VI są objęci nauką języka 
angielskiego w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Dodatkowo w ramach 
godzin, wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, w latach 
szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 troje nauczycieli języka angielskiego 
prowadziło zajęcia z języka w ramach sprawowanej opieki świetlicowej. W roku 
szkolnym 2016/2017 prowadzone są zajęcia nauki języka angielskiego przez 
nauczyciela świetlicy posiadającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.  

(dowód: akta kontroli, str. 98-119, 426) 

1.4. W roku szkolnym 2014/2015 było siedem etatów wychowawców świetlicy, 
w tym jeden niepełny 10/26 (siedmiu nauczycieli), w roku 2015/2016 – pięć i pół 
etatu (sześciu nauczycieli), w roku 2016/2017 (na 30 września) – sześć etatów 
(siedmiu wychowawców w tym dwóch na pół etatu).  

Łączny wymiar tygodniowego czasu pracy w godzinach wynosił w roku szkolnym 
2014/2015 – 166 godzin, 2015/2016 – 143 godziny, 2016/2017 – 156 godzin. 

W ciągu sześciu lat szkolnych od roku 2011/2012 do 2016/2017 etaty 
wychowawców świetlicy zajmowało łącznie 12 nauczycieli, w tym dwóch prowadziło 
zajęcia świetlicowe przez cały ww. okres. 

 (dowód: akta kontroli, str. 342-348) 

Według wyjaśnienia dyrektora Szkoły zmiany kadrowe wśród wychowawców 
świetlicy w latach 2011–2016 były reakcją dyrekcji na zmieniającą się sytuację. 
Potrzeba zatrudnienia lub przesunięcia nauczycieli związana była głównie z liczbą 
dzieci uczęszczających do świetlicy. Większa liczba dzieci zgłoszonych do świetlicy 
w latach 2014/15 i 2016/17 wymagała zatrudnienia dodatkowego wychowawcy. 
W roku 2016 przyjęto do pracy w świetlicy nowego wychowawcę, w miejsce 
nauczycielki, która rozwiązała umowę na zasadzie porozumienia stron.  

(dowód: akta kontroli, str. 424) 

Poza wychowawcami świetlicy dodatkowo opiekę w świetlicy sprawowało w roku 
szkolnym: 2015/2016 – czterech nauczycieli (po pięć godzin tygodniowo) 
prowadzących edukację w systemie Montessori, 2016/2017 – sześciu nauczycieli 
(po pięć godzin tygodniowo) prowadzących zajęcia muzyczne, plastyczne, 
komputerowe, edukację w systemie Montessori. 

 (dowód: akta kontroli str. 342,343) 
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W okresie 2014/2015–2016/2017 (do 30 września) Szkoła nie zatrudniała 
asystentów wychowawcy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 346) 

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 6.30 do 17.00. Łączna liczba 
godzin pracy wszystkich nauczycieli w świetlicy wyniosła ogółem 774,5 godziny, 
z tego wychowawcy świetlicy – 599,5 godziny, pozostali nauczyciele 175 godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 347,348) 

Obsada kadrowa świetlicy w roku 2015/2016 zapewniała opiekę nad całością 
uczniów zapisanych do świetlicy, którzy by do niej regularnie uczęszczali. 

(dowód: akta kontroli, str. 340-345) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że planowanie pracy w arkuszu organizacyjnym, 
składanym do organu prowadzącego do 30 kwietnia każdego roku, oparte jest na 
konkretnych założeniach: znana jest liczba uczniów klas drugich i trzecich 
uczęszczających do świetlicy, a planowana liczba uczniów w klasach pierwszych 
pozwala na oszacowanie potrzeb w zakresie opieki świetlicowej. Korekta założeń 
dokonywana we wrześniu pozwala w pełni dostosować pracę świetlicy do potrzeb, 
wynikających z ilości uczniów faktycznie zapisanych do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 421) 

1.5. Oględziny warunków lokalowych świetlicy wykazały, że zajęcia świetlicowe były 
prowadzone w sześciu salach, tj.: świetlicy głównej o powierzchni 115 m2 (sala 
główna 95 m2 oraz druga sala o powierzchni 20 m2) oraz pomocniczo w pięciu 
salach (oznaczonych w ewidencji szkolnej numerami: 7, 8, 9, 10, odpowiednio 
o powierzchni  63 m2 każda), w których prowadzono zajęcia lekcyjne w grupach 
systemu Montessori oraz w sali komputerowej (sala 105 o powierzchni 63 m2), 
wykorzystywanych w godzinach pomiędzy 12.30 a 15.30. Dojście do świetlicy 
głównej, zlokalizowanej na I piętrze, wymagało pokonania dwubiegowych schodów 
(24 stopni). Poręcze schodów posiadały zabezpieczenia przed ewentualnym 
zsuwaniem się po nich. Wejścia do sali głównej oraz innych sal, wykorzystywanych 
na potrzeby świetlicy, nie posiadały progów. W świetlicy głównej oraz salach 
o numerach 7, 8, 9, 10 wyodrębnione zostały następujące strefy: porządkową, 
kręgu, zabawy, nauki i gier stolikowych, wystawy, nauczyciela. Strefy posiadały 
odpowiednie wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla każdej z nich. 

 (dowód: akta kontroli, str. 335-339) 

1.6. Środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte w projektach planów 
finansowych w rozdziale 85401 klasyfikacji budżetowej (Świetlice szkolne) na lata 
2014, 2015, 2016, wynosiły odpowiednio: 383,1 tys. zł, 346,1 tys. zł i 347,3 tys. zł.  

W latach 2014-2016 plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ 
prowadzący, określały wydatki Szkoły na poziomie 5.073,0 tys. zł w 2014 r., 5.289,4 
tys. zł w 2015 r. oraz 5.582,9 tys. zł w 2016 r., w tym wydatki na funkcjonowanie 
świetlicy odpowiednio 383,1 tys. zł, 346,1 tys. zł i 347,3 tys. zł, co stanowiło: 7,5%, 
6,5% i 6,2% udziału w wydatkach Szkoły ogółem. 

(dowód: akta kontroli, str. 349) 

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach wyniosło: 
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− w 2014 r. — 5.072,6 tys. zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
383,1 tys. zł; 

− w 2015 r. — 5.288,8 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 346,1 tys. zł; 

− w 2016 r. (na 30 września) — 4.125,7 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 260,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 350) 

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata: 2014, 2015 i 2016, 
w tym wysokość środków pieniężnych na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, 
opracowane i sporządzone były przez dyrektora Szkoły oraz główną księgową. 

Dyrektor wyjaśnił, że przy tworzeniu projektu planu finansowego Szkoły na kolejny 
rok budżetowy, w pierwszej kolejności zapewniane są środki finansowe 
na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na podstawie 
informacji z arkusza organizacyjnego o zatrudnionych nauczycielach w świetlicy 
szkolnej tworzona jest tabela kalkulacyjna wynagrodzeń osobowych. Na podstawie 
analizy potrzeb planuje się środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia 
oraz pomocy dydaktycznych. Wydatki związane z utrzymaniem budynku, tj. energia 
cieplna, energia elektryczna, woda, nieczystości planowane są zawsze w ramach 
środków finansowych rozdziału podstawowego 80101. 

(dowód: akta kontroli, str.424) 

Projekty planów finansowych przedłożone zostały organowi prowadzącemu 
w terminach: 17.12.2013 r. – na 2014 r., 15.12.2014 r. – na 2015 r. i 15.12.2015 r. – 
na 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 425) 

Działalność świetlicy w poszczególnych latach budżetowych została 
dofinansowywana ze środków finansowych rady rodziców oraz dobrowolnych wpłat 
pochodzących od rodziców na wydzielone dla świetlicy subkonto Szkoły. Kwoty 
wsparcia w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 

− 2014 r. – 6.593 zł (w tym 5.738 zł z dobrowolnych wpłat oraz 855 zł od rady 
rodziców); 

− w 2015 r. – 15.462 zł (w tym 11.884 zł z dobrowolnych wpłat, 3.578 zł od rady 
rodziców); 

− w 2016 r. (na 30 września) – 6.120 zł (w tym 1.972 zł z dobrowolnych wpłat, 
4.148 zł od rady rodziców). 

Dyrektor Szkoły podał, że większość środków finansowych przeznaczono na zakup 
artykułów papierniczych, gier planszowych i akcesoriów do zabaw ruchowych 
Sfinansowano między innymi także zakup wody do dystrybutorów umieszczonych 
w świetlicy, zakup nagród książkowych i drobnych upominków za udział 
w konkursach w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 266,351) 

Szczegółowe badanie dziesięciu wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, 
złożonych w latach szkolnych 2015/2016–2016/2017, wykazało, że nie było w nich 
zawartych zapisów zobowiązujących rodziców do dokonywania wpłat środków 
pieniężnych na rzecz świetlicy, czy deklarowania przez nich jakichkolwiek innych 
form wsparcia finansowego świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 68-87) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Szkoła określiła zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć 
świetlicowych oraz zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po ich 
zakończeniu. Szkoła badała oczekiwania rodziców związane z zajęciami 
świetlicowymi. Posiadała odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć 
świetlicowych. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. Zasady diagnozowania potrzeb uczniów, rozpoznawania ich zainteresowań 
i określania zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny oraz kryteria 
podziału na grupy wychowawcze zostały zawarte w regulaminie pracy zespołów 
nauczycieli8, zatwierdzonym przez dyrektora Szkoły. Jednym z zadań jest 
odkrywanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy9. 

Rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów, według zasad ustalonych przez 
Szkołę, realizowane było przed zmianą ustawy z dniem 4 czerwca 2014 r. Zmiana 
ustawy nie spowodowała zmian w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 62-66) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że prawo oświatowe nie reguluje pojęcia grupy 
wychowawczej. W Szkole pod pojęciem grupy wychowawczej rozumie się uczniów 
przebywających pod opieką jednego nauczyciela, który w danym momencie 
prowadzi zajęcia z grupą uczniów, nadzoruje ich pracę oraz ponosi 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. W dziennikach zajęć świetlicowych zostali 
zapisani uczniowie dla celów ewidencyjnych i ze względu na przynależność do klas. 
Natomiast do celów administracyjnych jest to potwierdzenie obecności nauczyciela 
oraz opieki nad grupą uczniów. Za daną grupę odpowiedzialny jest jeden 
wychowawca, który udziela informacji rodzicom, jest on również zobowiązany 
do kontaktów z wychowawcą klasy. Uczniowie zapisani w dzienniku zajęć 
świetlicowych uczestniczą w różnych formach zajęć prowadzonych również przez 
innych nauczycieli. Są to zajęcia informatyczne, sportowe — prowadzone na hali 
lub zajęcia montessoriańskie. 

(dowód: akta kontroli, str. 417) 

2.2. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (w miesiącu wrześniu) 
Szkoła dokonała rozpoznania potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, a także 
możliwości psychofizycznych uczniów klas 1-3. Diagnozę w roku szkolnym 
2015/2016 przeprowadzono na podstawie ankiet: „Rozpoznawanie potrzeb 
edukacyjnych uczniów klas 1-3”. Druga grupa ankiet kierowana była do rodziców 
dzieci i dotyczyła metod pracy z dziećmi, zachowania dzieci, oczekiwań rodziców, 
zainteresowań dzieci.  

Po analizie wyników określono cele w zakresie doskonalenia efektów procesu 
edukacyjnego w badanych obszarach edukacji. Wychowawcy świetlicy mieli 
obowiązek10 zapoznania się z wynikami diagnozy wstępnej. Według wyjaśnień 
dyrektora Szkoły, wyniki rozpoznawania potrzeb edukacyjnych były wykorzystane 
przez wychowawców świetlicowych do opracowywania planów pracy. 

                                                      
8 § 3 ust. 2 pkt 3 Regulaminu pracy zespołów. 
9 § 2 ust. 2 tiret 3 Regulaminu świetlicy z 7 listopada 2012 r. 
10 Fakt zapoznania się z wynikami ankiety potwierdzany był przez wychowawcę w formie podpisu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu faktycznego 
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Wychowawcy poszczególnych grup świetlicowych dokonywali rozpoznania potrzeb 
i zainteresowań wychowanków świetlicy w terminie do 15 września danego roku. 
Przykładowo wychowawca grupy, składającej się z uczniów oddziału 2M oraz klas 
IId i IIe przeprowadził ankiety, w wyniku których ustalił, że najwięcej wychowanków 
lubi zajęcia plastyczne, na dalszych miejscach znalazły się zajęcia ruchowe, 
spotkania z książką, zajęcia teatralne, komputerowe. Ankieta przeprowadzona 
w grupie składającej się z uczniów oddziału 3M, Ia, If wykazała, że dzieci najbardziej 
lubią zajęcia plastyczne, a w następnej kolejności literackie, informatyczne, 
muzyczne. W oparciu o rozpoznane potrzeby wychowawcy grup opracowali plany 
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do planów pracy załączono wyniki 
przeprowadzonych analiz. 

(dowód: akta kontroli, str. 142, 154, 200-203) 

Analiza planów pracy dydaktyczno-wychowawczej i zapisów w dziennikach 
świetlicowych wykazała, że wychowawcy uwzględniali potrzeby edukacyjne dzieci. 

Badaniami objęto rozpoznanie potrzeb wychowanków grupy nr V w roku szkolnym 
2015/2016. Rozpoznane zostały nw. potrzeby, które realizowano w planie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej poprzez przykładowe zajęcia: 

− plastyczne – 33,3% (dzieci) – „Jesienny obraz” – układanie kompozycji 
z tworzywa przyrodniczego – rozwijanie wyobraźni plastycznej i pomysłowości 
w doborze i wykorzystaniu materiału; 

− literackie – 30,% (dzieci) – „Jaka to bajka?” – odgadywanie tytułów bajek i ich 
autorów na podstawie fragmentów książek i płyt, ćwiczenia w opowiadaniu 
treści, konkurs opowiadania baśni, ćwiczenia w głośnym i wyraźnym czytaniu; 

− ruchowe – 28% (dzieci) – „Czyje to ślady” – zabawa tropiąca, zabawy ruchowe 
związane z zimą, „Ruch to zdrowie” – wspólne ćwiczenia i zabawy rozwijające 
skoczność, gibkość, zwinność; 

− informatyczne – 23,3,% (dzieci) – „Malowanie na ekranie” – wypełnianie kolorem 
mniejszych i większych elementów w programie Paint, „Zabawy z myszką” – 
ciągnięcie linii przez labirynt przy użyciu prawego przycisku myszy; 

− muzyczne – 16,6% (dzieci) – nauka słów melodii piosenki „Dzięcioł” – zabawa 
inscenizowana przy piosence, improwizacja ruchowa i słowna utworów Griega – 
rozwijanie wrażliwości słuchowej, przyzwyczajanie do różnych form obcowania 
z muzyką. 

(dowód: akta kontroli, str. 120-142) 

2.3. Według ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty 
w Lublinie11, w Szkole przy tworzeniu grup wychowawczych w świetlicy 
zastosowano następujące kryteria: czas pracy rodziców ucznia, wiek ucznia – 
uczęszczanie do danej klasy. Podczas przydzielania poszczególnych uczniów do 
danej grupy świetlicowej nie zostały wykorzystane zdiagnozowane potrzeby 
i zainteresowania uczniów. Diagnozy dokonano już po utworzeniu grup 
wychowawczych podczas rozmów z uczniami, analizy zapisów na kartach zgłoszeń 
do świetlicy szkolnej.  

(dowód: akta kontroli, str. 308-312) 

                                                      
11 Przeprowadzonej w październiku roku szkolnego 2017 r. na zlecenie NIK skierowane 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). Ustawa zwana dalej: 
ustawą o NIK. 
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2.4. Na podstawie analizy rocznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
wybranych dla dwóch grup wychowawczych12, 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. 

Plan pracy dla uczniów tworzących grupę nr V obejmował m.in. zajęcia: 

− uwzględniające potrzeby edukacyjne – np. zabawy muzyczne z instrumentami, 
rozwiązywanie zagadek o wiośnie, zabawy umysłowe, zabawy słowne, nauka 
analizy tekstu, edukacja prozdrowotna; 

− uwzględniające potrzeby rozwojowe – np. zabawy i gry ruchowe rozluźniająco-
dyscyplinujące i rytmizujące, gry i zabawy z wykorzystaniem metod pedagogiki 
zabawy, zabawy ruchowe kształcące wyobraźnię, zajęcia plastyczne; 

− uwzględniające możliwości psychofizyczne – np. zabawy muzyczno-ruchowe 
z elementami kinezjologii, ćwiczenia koordynacji dużej motoryki; 

− rozwijające zainteresowania uczniów zajęcia – np. plastyczne, rozwijanie 
spostrzeżeń w formie plastycznej, zabawy ruchowe w hali sportowej, ćwiczenia 
przy muzyce, spotkanie z twórcą ludowym, elementy choreoterapii, obserwacja 
przyrody, eksperymenty i doświadczenia „Skąd się bierze deszcz?”; 

− zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny – np. zabawy ruchowe na placu 
szkolnym, na boisku szkolnym, rozgrywki w piłkę nożną; 

− odrabianie lekcji. 

Plan pracy dla uczniów tworzących grupę nr II obejmował m.in. zajęcia: 

− uwzględniające potrzeby edukacyjne – np. zajęcia literackie, kształtowanie 
postawy ucznia, zajęcia edukacyjne na temat świąt, edukacja historyczna 
dawniej i dziś; 

− uwzględniające potrzeby rozwojowe – np. zajęcia dydaktyczne z ciekawostką, 
zajęcia w pracowni informatycznej, zajęcia dydaktyczne poznanie zasad 
poruszania się po wodzie, poznanie historii papieru, zajęcia plastyczno-
techniczne, rozwijanie życzliwości i empatii u dzieci, nauka korzystania z map; 

− uwzględniające możliwości psychofizyczne – np. zabawy ruchowo-rytmiczne, 
zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy rytmiczne z instrumentami; 

− rozwijające zainteresowania uczniów – np. poznawanie węzłów żeglarskich, 
zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia przyrodnicze, tworzenie konstrukcji 
z klocków lego, zabawy z plasteliną; 

− zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny – np. zabawy ruchowe na placu 
szkolnym, na boisku szkolnym, rozgrywki w piłkę nożną, ręczną, unihokej, 
zabawy ze skakanką; 

− odrabianie lekcji. 

Plany pracy dla uczniów tworzących grupę nr II oraz V były różne, co wynikało 
między innymi z rozpoznanych potrzeb i wieku uczestników. 

(dowód: akta kontroli, str. 352-374, 387-391 

Wizytator z Kuratorium Oświaty, po przeprowadzonej kontroli podał w protokole 
kontroli, że w wyniku przeprowadzonej przez Szkołę diagnozy stwierdzono 

                                                      
12 Tj. grupa II i grupa V. 
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u uczniów następujące potrzeby w grupach dzieci z klas I-III: potrzebę zabawy 
wybranymi zabawkami lub w kącikach zabaw, integracji w grupie, przestrzegania 
zasad „bycia w grupie”, ruchu, relaksacji i wyciszenia, odrabiania lekcji. Wychodząc 
naprzeciw tym potrzebom, zorganizowano w Szkole zajęcia integracyjne, 
relaksacyjne, a także udostępniano dzieciom gry, zabawki, klocki, itp. 
Zdiagnozowano zainteresowania uczniów i zorganizowano zajęcia: plastyczne, 
muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, literackie, komputerowe, gry i zabawy 
sportowe. Dobór zajęć świetlicowych był właściwy dla danej grupy wychowawczej. 
Prowadzone zajęcia świetlicowe uwzględniały potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 
dzieci i młodzieży, możliwości psychofizyczne, rozwijanie zainteresowań, 
zapewniały prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji w oddzielnej sali. 
Zapewniona była specjalistyczna pomoc w odrabianiu lekcji. 

(dowód: akta kontroli, str. 308-312) 

2.5. Oględzinom poddano dziennik zajęć świetlicowych prowadzony w roku 
szkolnym 2016/2017 dla grupy V. Zawierał on listę 25 dzieci, ich imiona i nazwiska 
z podziałem na klasy. Obecność dzieci na zajęciach odnotowano na liście obecności 
w kolumnie oznaczonej odpowiednią datą i godziną pracy świetlicy w formie plusa 
(+). W dzienniku zapisano cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych, 
przewidziane do wykonania oraz realizację planu pracy świetlicy w poszczególnych 
dniach. Do dziennika wpisywane były także: data i miejsce urodzenia ucznia, adres 
zamieszkania, numery telefonów do rodziców, a także informacje o problemach 
rozwojowo - wychowawczych, w szczególności o stanie zdrowia dziecka 
(np. o chorobach przewlekłych bądź o rodzaju zażywanych na stałe leków). 

(dowód: akta kontroli, str. 331-334, 335-339) 

Zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Szkoły z dnia 10 lutego 2014 r. dotyczącym 
instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym 
w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów (pkt II ppkt 1) dziennik świetlicy 
szkolnej stanowił zbiór danych osobowych13. 

(dowód: akta kontroli, str. 328-330) 

2.6. Badanie dokumentacji przeprowadzonych zajęć świetlicowych w dwóch 
grupach wychowawczych14 w kwietniu 2016 r., utworzonych na podstawie kryteriów 
innych niż zdiagnozowane potrzeby i zainteresowania uczniów, wykazało, że 
zrealizowano zakładane w rocznym planie pracy świetlicy zajęcia, w tym 
w szczególności zajęcia edukacyjne oraz rozwojowe. Tematyki zajęć świetlicowych 
dla grup były różne. Przykładowo w grupie II prowadzono cykl zajęć „Przygoda 
z przyrodą”, „Zaczarowany ołówek” – ekranizacja filmu związanego z blokiem 
tematycznym, „Dlaczego woda utleniona się pieni?” – zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze, „Wizyta krasnali w ogrodzie i w Sali” – pląsy przy muzyce, zabawy 
integracyjne, „Krzesełka” – zabawy ruchowe przy muzyce, „Ale kosmos”-zabawa 
plastyczno-recyklingowa. 

W grupie V prowadzono zajęcia: „Dbamy o zwierzęta domowe”, zabawy w tworzenie 
ciągów myślowych, skojarzeniowych, swobodne wypowiedzi dzieci związane 
z tematem, konkursy wiedzy, słuchanie wierszy, projekcja filmu, pomoc w odrabianiu 
lekcji, zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń słuchowych i rytmicznych, śpiewanie 
piosenek, zabawy muzyczne, gry i zabawy zespołowe na placu szkolnym, zabawy 
towarzyskie, malowanie plakatówką na szkle, quiz muzyczny „Jaka to melodia?”. 

(dowód: akta kontroli, str. 387-391) 

                                                      
13 W rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
14 Tj. grupy II i grupy V. 
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Wizytator Kuratorium Oświaty, podczas kontroli zleconej przez NIK, przeprowadził 
obserwację zajęć świetlicowych w grupie liczącej 32 uczniów pod opieką trzech 
nauczycieli. Obserwowane zajęcia świetlicowe dotyczyły zabawy logopedycznej 
„Pan Języczek”, mającej na celu usprawnianie wymowy dzieci, zabawę ruchową 
„Monte Cassino” stymulującą poczucie rytmu i refleks uczniów, a także integrującą 
uczniów. Uczniowie wykazali postawę twórczą i umiejętność współpracy w grupie. 
Wychowawca poprzez własny przykład kształtował właściwe postawy uczniów, 
przestrzegano obowiązujących w szkole zasad, wychowawca zapewnił 
bezpieczeństwo wszystkim uczniom. Obserwowano także zajęcia świetlicowe 
z wykorzystaniem pedagogiki Montessori, podczas których każde z dzieci 
indywidualnie wybrało przybory do pracy oraz z dużym zaangażowaniem 
realizowało zadania wiążące się z danym zestawem. Nauczyciel przypomniał 
o kolejności pracy (najpierw obowiązki, potem przyjemności), obserwowano 
samodzielność dzieci, swobodę wyboru zestawu pomocy dydaktycznych, 
umiejętność kontroli poprawności wykonanych zadań, samodzielną korektę błędów, 
koncentracji na wykonywanym zadaniu, umiejętność porządkowania miejsca pracy. 
Uczniowie podczas zajęć byli zaciekawieni, zadowoleni z udziału w zajęciach, 
zmotywowani i czuli się bezpiecznie. Wykazali postawę twórczą i umiejętność pracy 
indywidualnej. Wychowawca poprzez własny przykład kształtował właściwe postawy 
uczniów, przestrzegano obowiązujących w szkole zasad, wychowawca zapewnił 
bezpieczeństwo wszystkim uczniom.  

(dowód: akta kontroli, str. 308-312) 

2.7. W trakcie oględzin15 pomieszczeń użytkowanych na potrzeby świetlicy szkolnej, 
ustalono, że warunki lokalowe i wyposażenie świetlicy były odpowiednie do tematyki 
zajęć (Kiedy słońce idzie spać?, Kolorowe bombki, Jak działa serce, Zabawy 
ruchowe w hali sportowej, Praca plastyczna Orszak Trzech Króli). 

(dowód: akta kontroli, str. 335-339) 

Przeprowadzona w Szkole, na zlecenie NIK, kontrola doraźna Kuratorium Oświaty 
w Lublinie wykazała, że wyposażenie świetlicy szkolnej było adekwatne 
do prowadzonych zajęć świetlicowych. 

 (dowód: akta kontroli; str. 308-312) 

2.8. Badanie czasu obecności uczniów w Szkole, w tym w świetlicy szkolnej, 
przeprowadzono na próbie 35 losowo wybranych uczniów (spośród 314 uczniów 
klas I-III) uczęszczających do świetlicy w okresie 4-8 kwietnia 2016 r. W wyniku 
badania stwierdzono, że: 

− udział obecności uczniów na zajęciach świetlicowych (276 godzin) do łącznego 
czasu ich przebywania w szkole, tj. 649 godzin16 (373 godzin lekcyjnych i 276 
godzin zajęć świetlicowych), wyniósł 42,5%; 

− spośród 27 uczniów obecnych na zajęciach świetlicowych: dla dziewięciu z nich 
udział czasu przebywania w świetlicy w stosunku do ogólnego czasu pobytu 
w Szkole kształtował się od 23% do 40%, dla 14 uczniów wyniósł on od 42% 
do 48%, natomiast dla czterech uczniów od 52% do 56%; 

− średni czas pobytu dzieci w świetlicy w badanym tygodniu wynosił 10 godzin. 

W analizowanych okresach17, obejmujących łącznie jedenaście dni pracy świetlicy, 
nie stwierdzono przypadków, w których liczba uczniów pozostających pod opieką 
                                                      
15 Przeprowadzonych 15 grudnia 2016 r. 
16 Przyjęto założenie, że godzina lekcyjna (45 minut) jest równa godzinie zajęć świetlicowych (60 minut) i obie wynoszą po 60 
minut.  
17 Tj. w okresie: 4-8 kwietnia 2016 r., 16-20 listopada 2015 r. oraz w dniu oględzin, tj. 15 grudnia 2016 r. 
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jednego nauczyciela w świetlicy szkolnej w określonym czasie, przekraczałaby 25 
uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str. 315-327,335, 375-387) 

Rejestracja obecności ucznia na zajęciach świetlicowych odbywała się poprzez 
zakreślenie plusa na odpowiedniej godzinie pracy świetlicy.  

(dowód: akta kontroli, str. 332) 

Weryfikacja nieobecności na zajęciach dzieci zapisanych do świetlicy wykazała, 
że z spośród 314 uczniów zapisanych do świetlicy w badanym tygodniu (4-8 
kwietnia 2016 r.), ośmiu nie było obecnych w świetlicy przez cały ten okres, mimo 
że uczestniczyli oni w zajęciach lekcyjnych. Wynikało to z faktu odebrania dzieci 
bezpośrednio po lekcjach przez rodziców/opiekunów. 

(dowód: akta kontroli, str. 315-322) 

Oprócz dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej, w zajęciach uczestniczyli także inni 
uczniowie Szkoły, którzy oczekiwali na rozpoczęcie lekcji bądź z różnych powodów 
nie mogli być na nich obecni (lekcje religii). Obecność dzieci uczestniczących 
w zajęciach świetlicowych z powodu nieobecności na lekcjach religii odnotowywana 
była w dzienniku zajęć świetlicy szkolnej prowadzonego dla tej grupy uczniów. 
Natomiast obecność dzieci, spowodowana nieobecnością nauczyciela przedmiotu, 
odnotowywana była w dzienniku lekcyjnym danej klasy z adnotacją, że uczniowie 
przebywali w świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 336) 

W okresach objętych kontrolą wychowawcy świetlicy zastępowali raz18 nieobecnego 
nauczyciela danego przedmiotu. Odbywało się to w czasie pełnienia dyżuru przez 
wychowawcę w świetlicy pomiędzy godzinami 9.30 a 10.30. 

Według wyjaśnienia dyrektora zastępstwo wynikało z faktu, że w dniu 6 kwietnia 
2016 r. (środa) w szkole nieobecnych było sześciu nauczycieli, w tym pięciu miało 
lekcję na drugiej godzinie lekcyjnej, na której wychowawca świetlicy pełnił 
zastępstwo w drugiej grupie klasy 4a, która w planie miała język angielski i zajęcia 
komputerowe z podziałem na grupy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 383, 427) 

2.9. W SP 7 dzienniki zajęć świetlicy szkolnej prowadzone były w formie papierowej.  

(dowód: akta kontroli; str. 331-334) 

2.10. Według wyjaśnienia dyrektora Szkoły, w latach szkolnych 2014/2015–
2015/2016 analiza realizacji planu pracy świetlicy dokonywana była w czasie 
spotkań zespołu nauczycieli klas 1-3 oraz nauczycieli świetlicy, podczas których 
składane było sprawozdanie z działalności świetlicy za poszczególne semestry. 
Ewentualne uwagi dotyczyły jedynie małych korekt planów na rok kolejny. Nie 
sformułowano wniosków co do zmian w funkcjonowaniu świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 429) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że zasadnym jest wprowadzenie dzienników zajęć 
świetlicowych, które pozwoliłyby na szczegółowe monitorowanie czasu pobytu 
dziecka przychodzącego i wychodzącego ze świetlicy. Dobrym rozwiązaniem byłoby 
zastosowanie indywidualnych kart chipowych dla każdego dziecka. Pozwoliłoby to 
dokładnie określić czas pobytu dziecka w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 419) 

                                                      
18 W dniu 6.04.2016 r. 
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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, gdyż zmiana 
ustawy nie miała większego wpływu na funkcjonowanie świetlicy w Szkole. 

(dowód: akta kontroli, str. 429) 

Powiadomiony o zakresie przeprowadzanej kontroli przewodniczący rady rodziców 
złożył, w trybie art. 41 ustawy o NIK, oświadczenie, w którym stwierdził, 
że organizacja zajęć świetlicowych zapewniała właściwą opiekę nad uczniami, 
a same zajęcia nie ograniczały potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów i były 
dla nich korzyścią w tym obszarze. Według przewodniczącego rady świetlica 
w Szkole spełniała swoją funkcję, dbając o bezpieczeństwo i rozwój dzieci. 

(dowód: akta kontroli, str. 313, 314) 

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

1. Prowadzone w Szkole dzienniki zajęć świetlicowych zawierały informację 
o obecności dziecka na określonej godzinie zajęć świetlicowych (od godziny 
pierwszej, tj. 6.30, do godziny jedenastej, tj. 17.00). Obecność zapisywana była 
w formie plusa (+). Godzina zajęć świetlicowych trwała 60 minut, a ostatnia godzina 
zajęć świetlicowych trwała 90 minut, natomiast godzina zajęć lekcyjnych trwała 45 
minut, co powodowało brak możliwości określenia faktycznego czasu przyjścia 
dziecka do świetlicy po zajęciach lekcyjnych lub wyjścia z zajęć świetlicowych. 
Dla podniesienia bezpieczeństwa dzieci, zdaniem NIK, zasadnym jest 
przeanalizowanie możliwości innej formy zapisu czasu przyjścia i wyjścia ze 
świetlicy, umożliwiającej udokumentowanie stanu faktycznego. 

(dowód: akta kontroli; str. 332,341)  

2. Do wszystkich dzienników zajęć świetlicowych prowadzonych przez Szkołę 
w okresie objętym kontrolą 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, w tym dane o stanie zdrowia 
dziecka. 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, odżywiania i metod opiekuńczo-wychowawczych, wynikających 
z informacji rodziców w tym zakresie. 

Według wyjaśnienia dyrektora Szkoły w szkole wykorzystywane są dzienniki zajęć 
świetlicowych dostępne na rynku. Dzienniki świetlicowe składają się z dwóch części. 
Pierwsza zawiera podstawowe dane zgodne z ww. rozporządzeniem: plan pracy 
świetlicy, imiona i nazwiska uczniów, klasa, tematy realizowanych zajęć 
oraz obecność ucznia na poszczególnych godzinach zajęć, podpis wychowawcy. 
W drugiej części znajdują się informacje dotyczące uczniów, przekazywane 
przez rodziców/opiekunów w karcie zgłoszenia: data i miejsce urodzenia, miejsce 
zamieszkania, rodzaj kontaktu z rodzicami, problemy rozwojowo-zdrowotne, 
odrabianie prac domowych, inne zajęcia pozalekcyjne. Dane te rodzice przekazują 

                                                      
19 Dz. U. poz. 1170, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. 
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nieprawidłowości 
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na zasadzie dobrowolności. Dane te są niezbędne dla zapewniania właściwej opieki 
świetlicowej uczniom i gwarantują ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

(dowód: akta kontroli; str. 331-333, 420)  

Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich 
zainteresowania, ale na tej podstawie nie utworzyła grup wychowawczych. 
Prowadzone zajęcia świetlicowe uwzględniały potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz 
zainteresowania uczniów. Tematyka prowadzonych zajęć była zróżnicowana 
w poszczególnych grupach. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że sposób 
prowadzenia zajęć świetlicowych pozwalał na realizację celów i zadań określonych 
w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Grupy wychowawcze liczyły nie więcej 
niż 25 uczniów.  

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych 

3.1. Dyrektor Szkoły w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 
obejmował planami nadzoru pedagogicznego świetlicę szkolną. 

(dowód: akta kontroli; str. 203-259) 

W latach szkolnych 2014/2015 —2016/2017 (I semestr) zaplanowano 21 hospitacji 
(obserwacji), zrealizowano 19. W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowano siedem 
wykonano sześć20, w roku 2015/2016 wykonano dziewięć (z 10 zaplanowanych), 
w I semestrze 2016/2017 wykonano wszystkie cztery zaplanowane obserwacje. 
Plany kontroli określały tematykę i zakres kontroli (nie określano liczby tych działań). 

(dowód: akta kontroli; str. 289, 290) 

W badanym okresie w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor prowadził kontrole 
przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej Szkoły. 
Nadzorem objęto prawidłowość prowadzenia dzienników zajęć świetlicowych, 
terminowość przygotowywania planów pracy dydaktycznej i planów pracy 
wychowawczej, zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w Szkole. 
Prowadzono narady w zespole nauczycieli klas 1-3 oraz świetlicy, prowadzono 
obserwacje zajęć, w wyniku których stwierdzono między innymi, że zajęcia 
prowadzone były zgodnie z zatwierdzonymi planami.  

W wyniku kontroli prawidłowości pracy świetlicy, przeprowadzonej w roku szkolnym 
2015/2016, stwierdzono, że organizacja pracy świetlicy zapewnia uczniom opiekę 
i bezpieczeństwo oraz gwarantuje rozwój. W poszczególnych salach, 
wykorzystywanych na potrzeby świetlicy, opiekę nad dziećmi sprawowali 
wychowawcy. Wychowankowie świetlicy mogli korzystać z pomocy rozwojowych, 
znajdujących się na wyposażeniu oddziałów Montessori. W świetlicy organizowane 
były zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe, komputerowe. Wychowankowie 
świetlicy mogli korzystać z hali sportowej podczas zajęć prowadzonych 
przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli; str. 260-292, 293-301) 

W maju 2016 r. zastępca dyrektora Szkoły, nadzorująca pracę świetlicy, 
przeprowadziła pięć obserwacji zajęć świetlicowych (zajęcia komputerowe, 
teatralne, plastyczne, z zakresu nauki bycia asertywnym oraz zajęcia z zakresu 
rozwijania kultury osobistej). W wyniku przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, 

                                                      
20 Niewykonanie spowodowane było zwolnieniem lekarskim nauczyciela. 
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że nauczyciele prawidłowo przygotowali zajęcia, używali metod adekwatnych 
do tematu oraz możliwości uczniów, a uczniowie wykazywali się aktywnością.  

(dowód: akta kontroli; str. 260-292) 

Zastępca dyrektora w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 przeprowadziła 63 
kontrole prowadzenia dzienników zajęć świetlicowych21. W ich wyniku stwierdziła, 
że dzienniki zajęć świetlicowych prowadzone były systematycznie, czytelnie 
i zawierały dane wymagane obowiązującymi przepisami. 

(dowód: akta kontroli, str. 260,261) 

Dyrekcja Szkoły w tygodniach 12-16 września 2016 r. oraz 21-25 listopada 2016 r. 
przeprowadziła kontrolę liczebności grup świetlicowych i odpowiadającej jej liczbie 
wychowawców. Stwierdziła, że pod opieką jednego nauczyciela nie przebywało 
więcej niż 25 uczniów. 

(dowód: akta kontroli, str. 293-301) 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej nie była przedmiotem ewaluacji wewnętrznej, 
przeprowadzonej w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. W Szkole w okresie 
tym przeprowadzono ewaluacje w obszarach: wspomagania rozwoju uczniów 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, nabywania wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej, organizacji procesów edukacyjnych 
oraz w obszarach wskazanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Według 
wyjaśnień dyrektora, wychowankowie grup świetlicowych uczestniczyli w procesie 
ewaluacji, wyrażali swoje opinie także o zajęciach świetlicowych i w raportach 
z ewaluacji uwzględniono problematykę świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 260, 261, 422) 

3.2. W badanych latach organ prowadzący nie przeprowadzał kontroli w Szkole. 

(dowód: akta kontroli, str. 260,261) 

3.3. Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie przeprowadził w latach 2014-2016 
(do 30 września) dwie kontrole w Szkole, obejmując  kontrolą między innymi zajęcia 
świetlicowe, tj. kontrolę doraźną w zakresie rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz kontrolę prawidłowości organizacji pracy świetlicy szkolnej 
zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej22. W wyniku drugiej z ww. kontroli 
stwierdzono, że Szkoła prowadzi dzienniki zajęć w świetlicy zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. Według ustaleń 
kontroli, czas pracy świetlicy uwzględniał okoliczności wymagające zapewnienia 
uczniom opieki w Szkole. Oferta zajęć świetlicowych obejmowała odrabianie lekcji, 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, prawidłowy rozwój fizyczny, inne 
zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe (teatralne, plastyczne, 
komputerowe, akcje charytatywne). Nie wydano zaleceń. 

(dowód: akta kontroli, str. 302-312) 

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

Nadzór nad działalnością świetlicy szkolnej uwzględniony został w planach nadzoru 
pedagogicznego w latach 2014/2015–2016/2017. Dyrektor Szkoły prowadził nadzór 
pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej przede wszystkim w formie kontroli 
i obserwacji.  

                                                      
21 W roku szkolnym 2014-2015 – 12 kontroli, 2015-2016 – 30 kontroli, 2016-2017 – 11 kontroli. 
22 W dniu 8 kwietnia 2016 r. 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 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 20 stycznia 2016 r. 

 

 
 

Dyrektor 

Kontroler Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

(–) 

Mirosław Bortacki 
Główny specjalista kontroli państwowej 

(–) 
........................................................ ........................................................ 
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