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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty kontrolą 

P/16/092 – Funkcjonowanie świetlic szkolnych 

Od 1 września 2014 r. do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. 22 grudnia 
2016 r.1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Ewa Kulik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/125/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej2 (zwana dalej: „Szkołą”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Artur Radko, Dyrektor Szkoły od 1 września 2016 r.3 
(dowód: akta kontroli, str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie4 Najwyższej Izby Kontroli organizacja zajęć świetlicowych w Szkole 
umożliwiała zapewnienie właściwej opieki nad uczniami, a podczas ich planowania 
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, chociaż przeprowadziła diagnozę potrzeb w tym zakresie. 
Podczas przydzielania uczniów do grup świetlicowych brano pod uwagę przede 
wszystkim organizację dowożenia dzieci do Szkoły, plan zajęć uczniów i ich 
uczęszczanie do poszczególnych oddziałów. 

W Szkole opracowano i przestrzegano procedur w zakresie zapewnienia 
bezpiecznej opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicy, w szczególności 
związanych z przekazywaniem opieki nad nimi przed, w trakcie i po zakończonych 
lekcjach oraz w ramach przywozu i odwozu autobusem szkolnym.  

Nadzór nad działalnością świetlicy szkolnej uwzględniony został w planach nadzoru 
w latach 2015/2016–2016/2017. Dyrektor Szkoły sprawował nadzór pedagogiczny 
nad funkcjonowaniem świetlicy, w szczególności poprzez obserwacje i hospitacje 
zajęć oraz kontrolowanie prowadzonej dokumentacji. Ustalenia ze sprawowanego 
nadzoru zostały wykorzystane do zmiany sposobu ewidencjonowania obecności 
uczniów na zajęciach świetlicowych. 

                                                      
1 Do celów porównawczych badaniem objęto także dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 
oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r. 
2 Do 31.08.2015 r. Szkoła Podstawowa funkcjonowała w ramach Zespołu Szkół Nr 1 w Łęcznej, 
a od 01.09.2015 r. stanowi samodzielną jednostkę. 
3 Poprzednio dyrektorami byli: w okresie 01.09.2014 r. – 31.01.2016 r. Leszek Włodarski (dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1, a następnie (od 01.09.2015 r.) Szkoły Podstawowej Nr 2; w okresie 01.02.-31.08.2016 r. Teresa Baruk 
(p.o. dyrektora). 
4 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo 
taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym 
kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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W związku ze zmianą art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty5 
(dalej: ustawa o systemie oświaty), dokonaną z dniem 4 czerwca 2014 r.6, Szkoła 
podjęła działania mające na celu uwzględnienie postanowień art. 67 ust. 5 
powołanej ustawy w organizacji prowadzonych zajęć świetlicowych. NIK zwraca 
jednak uwagę, że nastąpiło to dopiero po roku od wejścia w życie zmienionych 
przepisów. 

Kontrola wykazała przypadki niezapewnienia pełnej dostępności do świetlicy 
w zadeklarowanym przez Szkołę czasie jej funkcjonowania. Uwagi NIK dotyczyły 
w szczególności niewystarczającego zapewnienia opieki przez odpowiednią liczbę 
wychowawców w trakcie porannych zajęć świetlicowych oraz nieokreślenia czasu 
sprawowanej w świetlicy opieki nad uczniami w dokumentach regulujących pracę 
świetlicy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

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

— liczba uczniów w Szkole wynosiła odpowiednio: 644, 652, 592, w tym z klas I-III: 
333, 360, 324; 

— liczba uczniów dowożonych wynosiła: 110 dzieci w latach 2014/2015 i 2015/2016 
i 125 w roku 2016/2017, z tego uczniowie dowożeni z klas IV-VI stanowili 
odpowiednio: 60, 57 i 75; 

— liczba uczniów zapisanych do świetlicy wynosiła: 245, 263, 260, co skutkowało 
utworzeniem: ośmiu grup wychowawczych w roku 2014/2015 i dziewięciu 
w latach 2015/2016 i 2016/2017; 

— liczba uczniów zapisach do poszczególnych grup nie przekraczała 25 osób. 

Świetlica dostępna była dla uczniów od 6.15 do 16.30 w roku 2015/2016 i od 6.30 
do 16.30 w latach 2014/2015 i 2016/2017. 

W wymienionych latach szkolnych Szkoła prowadziła lekcje na jedną zmianę, 
tj. w  godzinach od 7.45 do 14.05, a odwozy uczniów spod budynku Szkoły 
(na trzech trasach) następowały około godziny 13.15. 

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

(dowód: akta kontroli, str. 84, 148-149) 

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

— statut Szkoły z 31 sierpnia 2015 r., w którym określono, że: Szkoła zapewnia 
zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu 
na czas pracy rodziców — na wniosek rodziców oraz ze względu na organizację 
dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 
w Szkole (§ 14 ust. 1); świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające 
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 
psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 
zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji (§ 14 

                                                      
5 Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. 
6 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). 

Opis stanu 
faktycznego 
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ust. 2); świetlica jest czynna w zależności od potrzeb wychowanków, grupa 
wychowawcza liczy co najwyżej 25 uczniów (§ 14 ust. 3); uczniowie 
przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców (§ 14 ust. 4); 
świetlica działa w oparciu o regulamin świetlicy, zawierający również rozwiązania 
techniczne dowozu uczniów (§ 14 ust. 5); 

— regulamin świetlicy (obowiązujący od 1 września 2015 r.), w którym określono: 
cele i zadania świetlicy (§ 4), jej organizację pracy (§ 5), prawa oraz nagrody i 
kary dla wychowanków świetlicy (§ 6-§ 8), organy i pracowników świetlicy (§ 9-§ 
10), jej wyposażenie (§ 11) i dokumentację (§ 12); 

— zasady postępowania w zakresie opieki nad uczniami Szkoły (obowiązujące 
od 1 września 2015 r.), które określały m.in. zasady przyprowadzania 
i odbierania ze świetlicy szkolnej, a także przyprowadzania7 i odprowadzania 
dzieci na lekcje oraz osoby odpowiedzialne za wymienione czynności8. Ustalono 
w nich także postępowanie z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane 
do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn; 
w dokumencie tym wprowadzono także wzory: 

1)  oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na samodzielne 
opuszczenie przez dziecko świetlicy szkolnej; 

2)  upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze świetlicy 
szkolnej; 

3)  rejestru dzieci niezapisanych do świetlicy; 

— regulamin dowozu i odwozu ze Szkoły (obowiązujący od 1 września 2015 r.), 
w którym ustalono zadania Szkoły i opiekunów w czasie dowozu do Szkoły 
i odwozu ze Szkoły uczniów dojeżdżających oraz prawa i obowiązki tych 
uczniów, w tym ich przebywanie w świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 14-23, 29-32, 36-37, 43-44) 

Regulamin świetlicy stanowił, że dzieci zapisane do świetlicy szkolnej 
były doprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców/opiekunów do/z sali 
świetlicowej.  

Według powołanych wyżej „Zasad”: każdy nauczyciel rozpoczynający lekcje 
w klasach I–III (wychowawca klasy lub inny nauczyciel) miał obowiązek odebrać 
osobiście dzieci, będące pod opieką świetlicy, przed lekcjami i zaprowadzić 
do klasy. Po zakończonych lekcjach, nauczyciele, kończący lekcje w tych klasach, 
zobowiązani byli do przyprowadzenia uczniów objętych opieką świetlicy 
do pomieszczenia świetlicy i przekazania dzieci wychowawcy. Po przekazaniu 
uczniów przez wychowawcę (lub przed przekazaniem uczniów wychowawcy klasy) 
nauczyciele świetlicy mieli obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci (pkt II 
ppkt 1-3). Uczniowie odbierani byli ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby 
przez nich upoważnione na piśmie (upoważnienie było zawarte w karcie zgłoszenia 
dziecka). Osoba odbierająca ucznia była zobowiązana do zgłoszenia tego faktu 
wychowawcy świetlicy (pkt III ppkt 4). Świetlica wymagała pisemnych upoważnień 
w przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu oraz odbierania dzieci przez 
osoby niewpisane do karty (pkt III ppkt 5). Rodzice/opiekunowie prawni niemogący 
osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani byli do przekazania 

                                                      
7 W pkt III ppkt 1 cyt. „Zasad” stwierdzono, że dzieci są doprowadzane do świetlicy przez rodziców/opiekunów. 
W przypadku dzieci dojeżdżających „Regulamin dowozu i odwozu” przewidywał, w ramach obowiązków 
opiekuna, wprowadzenie dzieci do budynku Szkoły, a następnie przejęcie opieki nad nimi przez Szkołę 
(bez wskazania osoby odpowiedzialnej). 
8 Według pkt II ppkt 1 i 2 ww. „Zasad”: za przyprowadzenie dzieci do świetlicy szkolnej po zakończonych 
lekcjach odpowiadał wychowawca klasy lub inny nauczyciel (np. religii, języka angielskiego). 
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nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie 
lub osobiście), kto w danym dniu odbierze dziecko ze szkoły. Zgłaszali tę sytuację 
wychowawcy klasy oraz, jeśli dziecko korzystało ze świetlicy, także nauczycielowi 
świetlicy (pkt I ppkt 8). Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice/opiekunowie 
ponosili odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania dziecka 
ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami 
dziecko mogło zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja) – 
(pkt III ppkt 7). 

(dowód: akta kontroli, str. 16-17, 22) 

W poprzednio obowiązującym statucie (z 20 września 2012 r., zmienionym 26 lutego 
2014 r.) określone były godziny prowadzenia świetlicy (§ 30 ust. 1) i zasady 
kwalifikowania i przyjmowania do świetlicy (§ 30 ust. 2-3). Deklarowano także 
prowadzenie zajęć w grupach wychowawczych, które składały się ze stałych 
uczestników świetlicy i liczyły 25 uczniów (§ 30 ust. 4-5), a także prowadzenie zajęć 
zgodnie z planem zajęć opiekuńczo-wychowawczych (§ 30 ust. 6). Natomiast 
regulamin świetlicy szkolnej, obowiązujący w latach szkolnych 2013/2014 
i 2014/2015, określał założenia organizacyjne dotyczące przede wszystkim 
kwalifikacji i zapisów do świetlicy, godzin korzystania z opieki świetlicowej, 
obowiązku zgłaszania się do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 14-15, 43-44) 

W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 w dokumentach regulujących pracę 
świetlicy szkolnej nie określono czasu, w którym sprawowana jest opieka nad 
uczniami w świetlicy. W statucie Szkoły (§ 14 ust. 3) podano, że świetlica jest 
czynna w zależności od potrzeb wychowanków, a w regulaminie (w § 5 ust. 7), że 
czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb szkoły i środowiska. Czas 
korzystania przez uczniów z opieki świetlicy był określony w poprzednio 
obowiązującym statucie i regulaminie świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 19-23, 36-37) 

Powołane wyżej „Zasady postępowania w zakresie opieki nad uczniami Szkoły” 
odnosiły się do kwestii związanych z postępowaniem w przypadkach dzieci z klas 
I-III, które nie były zapisane do świetlicy, a czasowo pozostawały bez opieki 
z różnych przyczyn. W takich sytuacjach dziecko takie było odprowadzane 
do świetlicy szkolnej, ale mogło tam przebywać, jeśli liczebność grup nie 
przekraczała 25 osób. W przypadku dzieci z klas IV-VI określono jedynie, 
że uczniowie ci byli objęci opieką pedagogiczną przez nauczycieli bibliotekarzy. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił: uczniowie, którzy nie są zapisani do świetlicy szkolnej, 
a z różnych przyczyn nie są objęci w danym momencie opieką nauczycieli uczących 
(np. nieuczęszczanie na lekcje religii), objęci są opieką świetlicy (uczniowie klas I-III) 
i biblioteki szkolnej (uczniowie klas IV-VI). Dzieci z klas I–III przyprowadzane 
są i odbierane po takiej lekcji przez wychowawcę klasy. Uczniowie klas IV–VI 
w czasie przerwy zgłaszają się do biblioteki, a na następnej przerwie idą na kolejną 
lekcję. Według wiedzy dyrektora Szkoły w kolejnych latach dotyczyło to uczniów 
z klas I–III: czterech w roku 2014/2015, sześciu w roku 2015/2016 i pięciu w roku 
2016/2017, a także uczniów klas IV-VI: siedmiu w roku 2014/2015 i po sześciu 
uczniów w roku 2015/2016 i 2016/2017. 

(dowód: akta kontroli str. 16-17, 320) 

W „Zasadach postępowania w zakresie opieki nad uczniami Szkoły” ustalono, że 
rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I-III odbierają swoje dzieci zaraz po 
zakończeniu zajęć szkolnych, a jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy, zgłaszają 
odbiór dziecka nauczycielowi świetlicy (pkt I ppkt 7). W dokumentach wewnętrznych 
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Szkoły nie zostały uregulowane kwestie związane z informowaniem o nieobecności 
dziecka na zajęciach świetlicowych z innych przyczyn oraz ich usprawiedliwiania. 

(dowód: akta kontroli str. 16-17, 320) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że statut nie określa zasad sprawowania opieki 
nad uczniami w sytuacji, w której uczeń zapisany na zajęcia świetlicowe nie jest 
na nich obecny (mimo że w danym dniu był obecny w Szkole), gdyż rodzic mógł 
odebrać dziecko w każdej chwili, również po zakończonych zajęciach szkolnych, 
niezależnie od faktu zapisania dziecka do świetlicy. W momencie zakończenia zajęć 
szkolnych opiekę przejmował rodzic. Informację o odebraniu dziecka po lekcjach 
przekazywał do świetlicy wychowawca klasy lub nauczyciel uczący w danej klasie 
na ostatniej lekcji. Według dyrektora Szkoły wychowawca świetlicy informację 
o nieobecności dziecka w Szkole uzyskuje od nauczyciela uczącego w klasie 
i odprowadzającego dzieci do świetlicy szkolnej. Dzieci uczestniczące w zajęciach 
dodatkowych, typu kółka zainteresowań, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze, 
odbierane są ze świetlicy i przyprowadzane po zajęciach przez nauczycieli 
prowadzących zajęcia. W przypadku, kiedy uczeń był w Szkole i w danym dniu był 
odbierany bezpośrednio po lekcjach, rodzice nie byli zobowiązani do powiadamiania 
wychowawców świetlicy, gdyż taką informację przekazywał wychowawca klasy 
(w klasach I-III) w momencie przekazywania uczniów pod opiekę świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 317-320) 

W statucie nie ustalono zasad, terminu i osoby odpowiedzialnej za opracowywanie 
planu pracy świetlicy, ani nie określono formy jego zatwierdzenia i osoby 
odpowiedzialnej za dokonanie tej czynności. W poprzednio obowiązującym statucie 
(z 20 września 2012 r.), w § 30 ust. 6 uregulowano, że świetlica prowadzi zajęcia 
zgodnie z planem zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

W § 12 ust. 1 obowiązującego regulaminu świetlicy wskazano, że pracuje ona 
w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza dyrektor Szkoły. Plan ten musiał być 
zgodny z: planem wychowawczym Szkoły i szkolnym programem profilaktyki 
(§ 12 ust. 2). Świetlica funkcjonowała zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych, ustalonym na dany rok szkolny (§ 12 ust. 3). Z kolei 
w § 14 regulaminu, wśród rodzajów dokumentacji pedagogicznej prowadzonych 
przez świetlicę, wskazano m.in. roczny plan pracy świetlicy szkolnej oraz roczne lub 
semestralne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupach wychowawczych 
(z podziałem na miesiące i tygodnie). 

(dowód: akta kontroli, str. 23, 36-37, 43-44) 

W okresie objętym kontrolą procedura zgłaszania i przyjmowania uczniów 
do świetlicy szkolnej określona została w regulaminie świetlicy (§ 5 ust. 2-4). 
Kwalifikacja odbywała się na podstawie kart zgłoszeń, które do 15 kwietnia 
wypełniali rodzice. Karta zawierała podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia 
oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy. Pierwszeństwo przyjęcia mieli 
uczniowie klas I-III, w tym dzieci rodziców pracujących, uczniowie z rodzin 
niewydolnych wychowawczo, niepełnych, wielodzietnych, dotkniętych patologią 
społeczną i/lub trudną sytuacją życiową. Rodzic/opiekun prawny powiadamiany był 
o przyjęciu/odmowie przyjęcia w terminie 7 dni od daty podjęcia decyzji. 
W przypadku odmowy przyjęcia powiadomienie musiało mieć formę pisemną, wraz 
z uzasadnieniem i informacjami o warunkach składania odwołania. 

(dowód: akta kontroli str. 22, 86-89) 

W Szkole obowiązywały dwa wzory wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy, 
w zależności od tego, czy dziecko korzystało z dowozu do Szkoły, czy też nie. 
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W latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 zostało złożonych 529 wniosków 
(odpowiednio: 258 i 271). Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Badanie dziesięciu wniosków9 z ww. lat szkolnych wykazało, że zostały one złożone 
i rozpatrzone zgodnie z zapisami § 5 regulaminu świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 85-89, 28) 

Szkoła nie przyjęła pisemnych procedur w zakresie badania oczekiwań rodziców 
w zakresie form spędzania przez dziecko czasu w świetlicy. 

W okresie objętym kontrolą, w czerwcu 2015 r., przeprowadzono w Szkole 
anonimową ankietę, za pomocą, której uzyskano m.in. odpowiedź na pytania 
dotyczące oczekiwań rodziców co do preferowanych rodzajów zajęć w ofercie 
świetlicy szkolnej. Wyniki przeprowadzonej ankiety zostały opisane w punkcie 2.2. 
wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 19-23, 24-27, 36-37, 67-83) 

1.3. Według oświadczenia dyrektora Szkoły, w okresie objętym kontrolą, 
podstawową dokumentację świetlicy stanowiły: 

— „Trzyletnie programy opiekuńczo-wychowawcze świetlicy szkolnej”, tj. jeden 
ustalony na lata 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 oraz drugi przyjęty na kolejne 
lata szkolne, w tym rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017; 

— roczne plany pracy, sporządzane przez wychowawców dla poszczególnych grup 
wychowawczych (w szczegółowości miesięcznej)10. 

Tzw. „Trzyletnie programy” określały m.in. zadania/cele do realizacji oraz sposób 
i terminy ich realizacji. Porównanie tych dokumentów wykazało, że, oprócz 
dotychczasowych zadań do realizacji, takich jak m.in.: stosowanie norm współżycia 
społecznego w Szkole i środowisku, rozwijanie patriotyzmu lokalnego, kształtowanie 
zainteresowań, dbanie o zdrowie swoje i innych, rozwój osobowości i umacnianie 
pozytywnego myślenia, wprowadzono od roku szkolnego 2015/2016 zadanie 
pn. „wspieranie adaptacji dzieci 6-letnich w świetlicy szkolnej”. 

Na podstawie rocznych planów pracy sporządzonych dla dwóch wybranych grup, 
tj. nr III, do której zapisano dzieci z klas pierwszych oraz nr IX, składającej się 
z trzecioklasistów, stwierdzono, że zawierały cykle tematyczne do realizacji 
w poszczególnych miesiącach i tygodniach roku szkolnego oraz rodzaje zajęć 
do realizacji, tj. dla grupy pierwszoklasistów zastosowano podział na: zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze, artystyczne i sportowe oraz zabawy rozwijające, a dla 
grupy trzecioklasistów: zajęcia umysłowe literackie, zajęcia plastyczno-techniczne 
oraz gry i zabawy ruchowe i zajęcia muzyczne. 

Zarówno w „Trzyletnich programach”, jak i rocznych planach opracowanych dla 
poszczególnych grup, nie wskazano jakie mierniki (wskaźniki) będą pozwalały 
ocenić realizację poszczególnych zadań. 

(dowód: akta kontroli, str. 48-66, 171-193) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że pomiaru osiągniętych rezultatów dokonują wychowawcy 
w sposób przez siebie wybrany. Nie ustalono mierników (wskaźników), ponieważ nie 
ma nigdzie wymogów, jak taki plan powinien być skonstruowany, w tym, że ma takie 
mierniki określać. 

(dowód: akta kontroli, str. 147, 394) 
                                                      
9 Wybranych metodą losową pięciu wniosków złożonych w roku 2014/2015 oraz pięciu z roku szkolnego 
2015/2016. 
10 Zatwierdzone przez wicedyrektora Szkoły, nadzorującego pracę wychowawców świetlicy szkolnej. 
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Większość zapisów w planach pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 była taka 
sama jak w planach z roku 2013/2014, gdyż opierały się na podobnych założeniach 
programów opiekuńczo-wychowawczych. Podobieństwa pomiędzy planami 
sporządzonymi przed i po zmianie ustawy o systemie oświaty11 polegały na 
uwzględnieniu w planowaniu: podziału uczniów na grupy wychowawcze 
według wieku i przynależności do zespołu klasowego, zagadnień związanych 
z kształtowaniem zainteresowań uczniów, rozwojem ich osobowości i umacnianiem 
pozytywnego myślenia, stosowaniem norm współżycia społecznego czy dbaniem 
o zdrowie. Główna zmiana, jaka została uwzględniona w planach na rok 2015/2016, 
dotyczyła uwzględnienia działań opiekuńczo-wychowawczych świetlicy, mających 
na celu wsparcie łagodnego przejścia dzieci sześcioletnich z edukacji przedszkolnej 
w szkolną. Oprócz tego nastąpiło wzbogacenie dotychczasowej oferty kółek 
zainteresowań oraz rozwinięcie formy realizacji niektórych zadań. Na przykład, 
w przypadku kontynuowanego zadania pn. „rozwój osobowości i umacnianie 
pozytywnego myślenia wśród wychowanków”, dodano angażowanie uczniów 
do udziału w akcjach charytatywnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 48-66, 147, 207) 

1.4. W latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 w Szkole było po pięć 
etatów wychowawców świetlicy. W kolejnych latach szkolnych stan ten przedstawiał 
się następująco: 2014/2015 — siedem etatów, 2015/2016 — dziewięć etatów, 
2016/2017 (na 30 września) — osiem i pół etatu. 

Liczba nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wychowawców wynosiła: po 
sześciu w latach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, ośmiu w roku 2014/2015, 
dziesięciu w roku 2015/2016 i dziewięciu na 30 września 2016 r. 

Łączny wymiar tygodniowego czasu pracy w godzinach wynosił 130 godzin w latach 
2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, 184 godziny w roku 2014/2015, 234 godziny 
w roku 2015/2016 i 221 godzin na 30 września 2016 r. 

W ciągu sześciu ww. lat szkolnych etaty wychowawców świetlicy zajmowało łącznie 
17 nauczycieli, w tym trzech prowadziło zajęcia świetlicowe przez cały ww. okres. 

 (dowód: akta kontroli, str. 90-98) 

Według wyjaśnienia Wicedyrektor Szkoły Teresy Baruk: zmiany kadrowe, które 
miały miejsce w okresie objętym kontrolą, były spowodowane długotrwałymi 
nieobecnościami w pracy wychowawców świetlicy, w związku ze zwolnieniami 
lekarskimi i urlopem macierzyńskim. 

(dowód: akta kontroli, str. 96) 

W toku czynności kontrolnych, w dniach 14 i 15 grudnia 2016 r., stwierdzono, 
że wychowawcy świetlicy w czasie dyżuru zostali skierowani na zastępstwa, 
podczas pierwszej (15 grudnia 2016 r.) i drugiej (14 i 15 grudnia 2016 r.) godziny 
lekcyjnej, tj. odpowiednio w godzinach 7.45-8.30 i 8.35-9.20. Skutkowało to brakiem 
dostępu do świetlicy w czasie 7.45-9.1512 lub 9.20, gdyż w wymienionym czasie 
wychowawcy ci byli jedynymi pełniącymi dyżur w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 361, 390) 

Opracowanie arkusza organizacyjnego w terminie do 30 kwietnia danego roku 
szkolnego utrudniało organizowanie pracy świetlicy, gdyż dopiero we wrześniu, czyli 
w kolejnym roku szkolnym, znana była liczba uczniów zapisanych do świetlicy 
szkolnej. Taka sytuacja wystąpiła we wrześniu 2016 r. i w związku z tym dyrektor 
                                                      
11 Tj. zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty dokonaną z dniem 4 czerwca 2014 r. 
12 W dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 9.15 rozpoczął dyżur w świetlicy kolejny wychowawca. 
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Szkoły w dniu 9 września 2016 r. wystąpił do organu prowadzącego o przyznanie 
dodatkowego etatu wychowawcy świetlicy na rok szkolny 2016/2017. W efekcie 
Szkoła otrzymała dodatkowe ½ etatu, co dyrektor uznał za zadowalające. 

 (dowód: akta kontroli, str. 99-104, 151) 

W wybranym do badania miesiącu — kwietniu 2016 r. — godziny zajęć 
świetlicowych (ogółem 942,5 godziny) prowadzili wychowawcy świetlicy. 

Poza wychowawcami świetlicy żaden z nauczycieli Szkoły nie pełnił stale, w latach 
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017, funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
w godzinach dodatkowych. Wyjątkiem były przypadki zastępstw w sytuacji 
nieobecności wychowawców świetlicy, jak np. w dniu przeprowadzania oględzin 
(14 grudnia 2016 r.) dwie nauczycielki nauczania początkowego zastępowały 
nieobecnych wychowawców. 

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

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

(dowód: akta kontroli, str. 106) 

W latach szkolnych objętych badaniem Szkoła nie organizowała dzieciom 
w świetlicy nauki języka obcego nowożytnego, mimo posiadania przez niektórych 
nauczycieli wychowawców wykształcenia w zakresie filologii angielskiej 
lub germańskiej. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że wszystkie dzieci objęte są nauką języka angielskiego 
wynikającą z ramowego planu nauczania. Dodatkowo, w ramach kółka 
zainteresowań, dla dzieci ze świetlicy w roku 2015/2016 prowadzone było kółko 
kultury krajów anglojęzycznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 153, 155) 

1.5. W roku szkolnym 2016/2017 świetlice zostały urządzone w dwóch 
pomieszczeniach położnych na parterze Szkoły, tj. sali nr 5, tzw. „świetlicy głównej”, 
o pow. 65,85 m2 oraz sali nr 14, tzw. „świetlicy dla dojeżdżających”13, o pow. 32,96 
m2. Inne pomieszczenia, wykorzystywane pomocniczo na potrzeby prowadzenia 
zajęć świetlicowych w godzinach pomiędzy 11.30 a 15.30, to siedem sal lekcyjnych 
nauczania początkowego, w tym cztery zlokalizowane na parterze14 o łącznej 
powierzchni 205,47 m2 oraz trzy15 położone na I piętrze, których powierzchnia 
wynosiła 148,76 m2. 

Dojście do świetlicy i sal pomocniczych użytkowanych na parterze nie wymagało 
przejścia po schodach. W przypadku trzech dodatkowych sal na I piętrze przejście 
do nich wymagało pokonania dwubiegowych schodów (20 stopni), ograniczonych 
poręczą, która była zabezpieczona przed ewentualnym zsuwaniem się po niej. 

Wejścia do sal, wykorzystywanych na potrzeby świetlicy, nie posiadały progów. 

W toku oględzin ustalono, że pomieszczenie świetlicy głównej (sala nr 5) posiada 

                                                      
13 Do sali nr 14 została w roku szkolnym 2016/2017 przypisana grupa IX składająca się z uczniów 
dojeżdżających z klas: IID, IIIA, IIIB, IIIC, IIID i IIIE. 
14 Sala nr 1 o pow. 51,33 m2, do której w roku szkolnym 2016/2017 przypisano grupę I, składającą się 
z uczniów klas: IIE i IIF; sala nr 2 o pow. 51,78 m2, do której w roku szkolnym 2016/2017 przypisano grupę II, 
składającą się z uczniów klas: IIA (dojeżdżających), IIB i IIC; sala nr 3 o pow. 51,19 m2, do której w roku 
szkolnym 2016/2017 przypisano grupę III, składającą się z uczniów klas: IC i IIE i sala nr 4 o pow. 51,17 m2, 
do której w roku szkolnym 2016/2017 przypisano grupę IV, składającą się z uczniów klas: IB i IIC. 
15 Sala nr 102 o pow. 49,62 m2, przydzielona w roku szkolnym 2016/2017 grupie VI (składającej się z uczniów 
klas: IID i IIIA), sala nr 103 o pow. 49,47 m2 przypisana grupie VII (składającej się z uczniów klas: IIIB i IIID) oraz 
sala nr 104 o pow. 49,67 m2, w której zajęcia miała grupa VIII, do której należeli uczniowie klas: IIIC, IIIE i IIIF. 
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dwie strefy, tj. tzw. „strefę cichą”, wyposażoną w cztery stoliki, przy każdym 
po sześć jednorodnych krzesełek, szafki na gry, materiały plastyczne, zabawki, 
pomoce dydaktyczne oraz „strefę głośną” z dywanem i powierzchnią przylegającą, 
gdzie zgromadzone zostały plastikowe kontenery i pudełka do przechowywania 
zabawek, klocków. 

Stoliki i krzesełka, stanowiące wyposażenie sali nr 5 oraz sali nr 14, nie posiadały 
możliwości regulowania wysokości. Możliwości takie posiadały wszystkie stoliki 
i krzesełka, będące na wyposażeniu klas nauczania początkowego 
wykorzystywanych pomocniczo na potrzeby świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 330-360) 

1.6. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w projektach planów finansowych w rozdziale 85401 klasyfikacji budżetowej 
(świetlice szkolne), wynosiły odpowiednio: 308,5 tys. zł, 437,5 tys. zł i 609,6 tys. zł. 
Organ prowadzący zatwierdził plany finansowe w kwotach: 290 tys. zł, 344 tys. zł 
i 450 tys. zł. W odniesieniu do planowanych wydatków Szkoły, które w kolejnych 
latach wynosiły: w 2014 r. 7.522 tys. zł, w 2015 r. 7.484,9 tys. zł, w 2016 r. 
6.056,5 tys. zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły 
odpowiednio 3,9%, 4,6% i 7,4%. 

Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący, określały 
wydatki Szkoły na poziomie 8.218,9 tys. zł w 2014 r., 7.690 tys. zł w 2015 r. oraz 
6.440,2 tys. zł w 2016 r.16, w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio 
397,6 tys. zł, 436,8 tys. zł oraz 450 tys. zł, co stanowiło: 4,8%, 5,7% i 7% udziału 
w wydatkach Szkoły ogółem. 

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach wyniosło: 

— w 2014 r. 8.152,2 tys. zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
396,8 tys. zł; 

— w 2015 r. 7.656,1 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 436,5 tys. zł; 

— w 2016 r. (na 30 września) 5.199,0 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 387,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 112, 130) 

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata: 2014, 2015 i 2016, 
w tym wysokość środków pieniężnych na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, 
sporządzone zostały przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, prowadzący obsługę 
księgową Szkoły i zatwierdzone przez dyrektora Szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 108-111, 113-129) 

Pod koniec każdego roku kalendarzowego (w październiku), w czasie projektowania 
planu finansowego na rok następny, pracownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
wraz z dyrektorem Szkoły i w porozumieniu z organem prowadzącym, określał 
potrzeby Szkoły w zakresie zapewnienia środków finansowych na rzecz świetlicy. 

Według wyjaśnienia dyrektora: brano pod uwagę przede wszystkim środki 
finansowe niezbędne na wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy, co ustalano 
w oparciu o przewidzianą w arkuszu organizacyjnym Szkoły liczbę etatów, określoną 
jako niezbędną dla zapewnienia opieki dzieciom zgłoszonym przez rodziców 
na kolejny rok szkolny17. Na podstawie analizy potrzeb planowano środki finansowe 

                                                      
16 Stan na 30 września 2016 r. 
17 Brano pod uwagę liczbę złożonych wniosków o przyjęcie do świetlicy, przy uwzględnieniu liczebności grupy 
wychowawczej do 25 osób, a także pensum wychowawcy świetlicy wynoszącego 26 godzin pracy oraz czasu 
pracy świetlicy i zwiększonej frekwencji uczniów o określonych godzinach. 
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na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Wydatki związane 
z utrzymaniem budynku (np.: energia, woda, ścieki, CO oraz utrzymanie czystości) 
planowane były w ramach środków finansowych rozdziału podstawowego 80101. 
W ocenie dyrektora Szkoły przyznane przez organ prowadzący kwoty pozwalały na 
zabezpieczenie potrzeb. W 2014 r., w związku z koniecznością przystosowania 
świetlic do przyjęcia dzieci sześcioletnich, dyrektor Szkoły wystąpił o dodatkowe 
środki pieniężne z rezerwy subwencji oświatowej na zakup wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych dla świetlicy szkolnej. W efekcie Szkoła otrzymała na ten cel  
25 tys. zł. W okresie objętym kontrolą, na początku września 2016 r. dyrektor Szkoły 
wystąpił o dodatkowe 1/2 etatu z powodu wpływu nowych wniosków o przyjęcie 
uczniów do świetlicy. Organ prowadzący przychylił się do prośby dyrektora Szkoły, 
co skutkowało zwiększeniem środków finansowych na ten cel. 

(dowód: akta kontroli, str. 102-104, 113-129, 131-135, 150-151) 

Projekty planów finansowych przedłożone zostały organowi prowadzącemu 
w terminach: 4 października 2013 r. — na 2014 r., 3 października 2014 r. — 
na 2015 r. i 5 października 2015 r. — na 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 113, 118, 124) 

Działalność świetlicy w poszczególnych latach budżetowych była dofinansowywana 
ze środków finansowych rady rodziców, w tym pochodzących z dobrowolnych wpłat 
rodziców. Kwoty wsparcia w poszczególnych latach przedstawiały się następująco: 
2014 r. — 1.229 zł (w tym 1.150 zł z dobrowolnych wpłat), 2015 r. — 669,84 zł 
(w tym 620 zł z dobrowolnych wpłat), 2016 r. (na 30 września) — 200 zł. 

Dyrektor Szkoły podał, że większość środków finansowych przeznaczono na zakup 
artykułów papierniczych, gier planszowych i akcesoriów do zabaw ruchowych. 
Niewielkie kwoty wydatkowano na zakup jabłek na imprezy świetlicowe i transport 
dzieci objętych opieką świetlicy na wycieczkę. 

(dowód: akta kontroli str. 136-138, 142) 

Szczegółowe badanie dziesięciu wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 
złożonych w latach szkolnych 2014/2015–2015/2016 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. 85-89) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W roku szkolnym 2016/2017 w „Zasadach postępowania w zakresie opieki 
nad uczniami Szkoły”18 ustalono, że uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają 
pod opieką wychowawców świetlicy od godziny 6.30. Ustalenia kontroli wskazują, 
że w dniach 14 i 15 grudnia 2016 r. w godzinach: 7.45-8.30 (15 grudnia) i 8.35-
9.1519 lub 9.20 (14 i 15 grudnia), w świetlicy nie było wychowawców, ponieważ 
zostali skierowani do realizacji zajęć lekcyjnych w zastępstwie nieobecnych 
nauczycieli. Skutkowało to ograniczeniem dostępności uczniów do opieki 
świetlicowej, gdyż w wymienionym czasie wychowawcy ci byli jedynymi pełniącymi 
dyżur w świetlicy. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że większość klas rozpoczyna lekcje o godzinie 7.45, 
dlatego w jego ocenie grupa uczniów, którzy zgłosili się do świetlicy na pierwszej 
                                                      
18 Zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły po 8 grudnia 2016 r. 
19 W dniu 14 grudnia 2016 r. od godz. 9.15 rozpoczął dyżur w świetlicy kolejny wychowawca. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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godzinie lekcyjnej była nieliczna (czterech uczniów) i można było ją objąć opieką 
biblioteki szkolnej. W ocenie dyrektora nie było innych uczniów, którzy mogliby się 
zgłosić do świetlicy w tym czasie. 

Zdaniem NIK, czas pracy świetlicy, do przestrzegania którego zobowiązała się 
Szkoła, obligował ją do zapewnienia dostępności do opieki świetlicowej, bez 
względu na inne potrzeby Szkoły wynikające z organizacji zajęć lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 4, 16, 318, 320, 326, 390-391) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w statucie i regulaminie świetlicy 
szkolnej nie określono czasu, w którym sprawowana jest opieka nad uczniami 
w świetlicy. W statucie Szkoły (§ 14 ust. 3) podano, że świetlica jest czynna 
w zależności od potrzeb wychowanków, a w regulaminie (w § 5 ust. 7), że jej czas 
pracy jest dostosowany do potrzeb szkoły i środowiska. Tylko w „Zasadach 
postępowania w zakresie opieki nad uczniami Szkoły” wskazano, od której godziny 
sprawowana jest opieka nad uczniami. Nie określono jednak, do której trwa dyżur 
świetlicy szkolnej. Czas korzystania przez uczniów z opieki świetlicy był określony 
w poprzednio obowiązującym statucie, a także regulaminie świetlicy, który mimo, że 
formalnie nie obowiązywał w latach 2015/2016 i 2016/2017, był do dnia 
8 grudnia 2016 r. udostępniony na stronie internetowej Szkoły. 

Według dyrektora Szkoły powyżej wskazane braki wynikały z przeoczenia. 

Zdaniem NIK, określenie czasu, w którym sprawowana jest opieka nad uczniami 
w świetlicy szkolnej, w dokumentach regulujących jej organizację; jest niezbędne 
dla zapewnienia rodzicom/opiekunom prawnym rzetelnej informacji, umożliwiającej 
efektywną współpracę ze Szkołą w zakresie opieki nad dzieckiem. 

(dowód: akta kontroli, str. 19-23, 36-37, 320) 

Szkoła określiła zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć 
świetlicowych oraz zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po ich 
zakończeniu. Badała oczekiwania rodziców związane z zajęciami świetlicowymi. 
Szkoła posiadała odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć 
świetlicowych. Stwierdzono dwa przypadki niezapewnienia pełnej dostępności 
świetlicy dla uczniów w deklarowanych godzinach jej funkcjonowania. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. W § 14 ust. 2 statutu Szkoły z 2015 r. określono, że świetlica zapewnia zajęcia 
świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, 
a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
odrabianie lekcji. Z kolei w dokumencie pod nazwą „Zadania opiekuńczo-
wychowawcze świetlicy szkolnej” wskazano, że należy do nich m.in. diagnoza 
potrzeb i oczekiwań rodziców i uczniów związanych z działalnością świetlicy. 
W żadnym z dokumentów Szkoły nie określono zasad diagnozowania tych potrzeb. 

(dowód: akta kontroli, str. 19-27, 36-37) 

Według § 5 ust. 11 regulaminu świetlicy szkolnej: przy tworzeniu grup 
wychowawczych w miarę możliwości należy uwzględnić: wiek uczniów (podział 
na etapy edukacyjne) oraz uczęszczanie do tej samej klasy. 

(dowód: akta kontroli, str. 22) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zdaniem dyrektora Szkoły, pod pojęciem grupy wychowawczej należy rozumieć 
grupę uczniów wpisanych w jednym dzienniku świetlicy i podlegających opiece 
stałemu przydzielonemu wychowawcy. 

(dowód: akta kontroli, str. 154) 

2.2. W czerwcu 2015 r. przeprowadzono w Szkole pisemną anonimową ankietę, 
za pomocą której uzyskano m.in. odpowiedź na pytania, dotyczące oczekiwań 
rodziców uczniów klas I-III20 co do preferowanych rodzajów zajęć w świetlicy 
szkolnej. Najwięcej ankietowanych rodziców (80%) oczekiwało zajęć w formie gier 
i zabaw towarzyskich. Po 57,5% badanych wskazało na zajęcia plastyczno-
techniczne oraz sportowe. Połowa rodziców (50%) wymieniła wycieczki tematyczne, 
30% wskazało na odrabianie prac domowych, 27,5% na zabawy w kręgu, a 20% 
na zajęcia muzyczne. Najmniejsze zainteresowanie rodziców dotyczyło zajęć 
czytelniczo-informacyjnych (12,5%) i dydaktyczno-umysłowych (17,5%)21. 
Przeprowadzono także dodatkowo anonimową ankietę dla korzystających 
ze świetlicy uczniów (klas I-III). Jedno z pytań ankietowych dotyczyło m.in. 
ulubionych zajęć dziecka w świetlicy szkolnej, a także ulubionego sposobu 
wykonywania powierzonych zadań. Najwięcej uczniów chciałoby uczestniczyć 
w zabawach i grach na boisku szkolnym (72,5%) oraz rysować (57,5%). Duża grupa 
uczniów wybrała gry planszowe (35%), wycieczki i spacery (32,5%) oraz odrabianie 
lekcji (30%). Najmniej wskazało na zajęcia czytelnicze (17,5%) i zabawy w kręgu 
(15%). 

W końcowych wynikach ankiety wskazano na potrzebę rozszerzenia oferty zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych dla grup wiekowych poprzez prowadzenie zajęć 
w kołach zainteresowań. 

(dowód: akta kontroli, str. 67-83) 

Według wyjaśnienia dyrektora Szkoły wyniki anonimowej ankiety, przeprowadzonej 
w czerwcu 2015 r., potwierdziły, że Szkoła, organizując kółka zainteresowań, 
zaspokaja potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców, gdyż wychowawczynie 
ze świetlicy szkolnej realizowały takie zajęcia także w roku szkolnym 2013/2014, 
tj. przed zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty. Z kolei w roku szkolnym 
2014/2015 wprowadzono koło fotograficzne i koło artystyczne „Barwna świetlica”. 
Po zmianie ustawy zwrócono większą uwagę na realizację tego zadania. Według 
dyrektora, po opracowaniu wyników badań ankietowych stwierdzono, że należy 
poszerzyć dotychczasową ofertę. W roku szkolnym 2015/2016, oprócz 
kontynuowanych kółek fotograficznego i plastycznego, utworzono koła: kulinarne, 
kultury krajów anglojęzycznych, rozwijające sprawność manualną i twórcze 
myślenie, krajoznawcze i przyrodnicze. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, 
w związku z tym większość z zajęć była kontynuowana w bieżącym roku 
(plastyczne, kulinarne, krajoznawcze, przyrodnicze i fotograficzne). Dodatkowo, 
w roku szkolnym 2016/2017, poszerzono ofertę o kółko czytelnicze. W roku 
szkolnym 2016/2017 zmniejszyła się liczba zatrudnionych wychowawców świetlicy, 
w związku z tym nie prowadzono koła kultury krajów anglojęzycznych. Wszystkie 
koła zainteresowań prowadzone były w czasie pobytu dzieci w świetlicy przez 
wychowawców świetlicy, z których część była również zatrudniona jako nauczyciele. 
W latach 2014/2015–2015/2016 kółka były prowadzone przez nauczycieli-
wychowawców w ramach dodatkowych godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 

                                                      
20 Największym zainteresowaniem ankieta cieszyła się wśród rodziców uczniów klas pierwszych, a najmniejszym 
wśród rodziców trzecioklasistów. 
21 Przedstawione wyniki procentowe nie sumują się, gdyż rodzice mogli zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi. 
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lit. a i lit. b ustawy – Karta Nauczyciela22, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 
w czasie realizowanego pensum nauczyciela-wychowawcy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 155-156, 215) 

2.3. Szkoła w latach objętych kontrolą, tj. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
nie utworzyła grup wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych 
i rozwojowych oraz zainteresowań zapisanych do nich uczniów. Grupy 
wychowawcze zostały utworzone przede wszystkim przy uwzględnieniu: 
przynależności dzieci do poszczególnych klas, dojazdów do Szkoły, a także 
zadeklarowanych przez rodziców godzin opieki świetlicowej (w kartach przyjęcia). 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że specyfika funkcjonowania Szkoły nakazuje uwzględniać 
określone kwestie przy organizacji świetlicy szkolnej. Podczas tworzenia grup 
wychowawczych muszą być brane pod uwagę w pierwszej kolejności: 
przynależność ucznia do klasy, a także dojazdy do Szkoły. Rodzice życzyli sobie, 
aby w jednej grupie były dzieci z jednej klasy oraz dojeżdżające do Szkoły tą samą 
trasą. Istotna jest również liczebność grupy (maksymalnie do 25 osób), aby dzieci 
miały optymalne warunki do zajęć, zabawy, czy odrabiania lekcji. W kartach 
zgłoszeń do świetlicy informacje od rodziców na temat zainteresowań dzieci 
pojawiały się w pojedynczych przypadkach, więc nie mogły stanowić podstawy 
do utworzenia grup świetlicowych, czy kółek zainteresowań. Podstawą ich tworzenia 
było rozeznanie wychowawców wśród dzieci na początku roku szkolnego 
oraz możliwości i predyspozycje nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli, str. 22, 84, 142, 154-155) 

Według ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie23 
przy tworzeniu grup wychowawczych zastosowano następujące kryteria: 
uczęszczanie ucznia do danej klasy, godziny przyjazdów i odjazdów autobusów 
szkolnych, czas pracy rodziców ucznia. Dobór uczniów do grup świetlicowych 
nie został zorganizowany na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i możliwości 
uczniów, gdyż diagnozowania zainteresowań, potrzeb i możliwości uczniów 
dokonywano już po przydzieleniu uczniów do poszczególnych grup w świetlicy, 
a następnie planowano i organizowano zajęcia uwzględniające zainteresowania, 
potrzeby i możliwości uczniów. Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów przyjętych 
do świetlicy szkolnej nie była działaniem systemowym, a wyniki diagnozy nie zostały 
udokumentowane. 

(dowód: akta kontroli, str. 10) 

2.4. Na podstawie analizy rocznych planów pracy, wybranych dla dwóch grup 
wychowawczych24 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. 

1. Plan pracy dla uczniów klas pierwszych (tworzących grupę nr III) obejmował 
m.in. zajęcia o charakterze:  

— edukacyjnym — np. ludowe zwyczaje związane z karnawałem, świętami 
wielkanocnymi i pierwszym dniem wiosny, wprowadzenie terminu ekologia 
stosownie do wieku i zasobu pojęciowego dzieci, dlaczego warto czytać książki, 

                                                      
22 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.). 
23 Kontrola, przeprowadzona 19 października 2016 r., 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), dalej: ustawa o NIK. 
24 Tj. grupy III, do której było zapisanych 25 dzieci z klas pierwszych i grupy IX, składającej się z 22 dzieci z klas 
trzecich. 
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zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internetowej; 

— rozwojowym — np. gry i zabawy zespołowe kształcące pamięć logiczną, gry 
i zabawy stolikowe (warcaby, bierki, memory), nauka i śpiewanie piosenki, 
wyrażenie własnej opinii. 

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

—  edukacyjnym – np. pogadanki na temat: zasad zdrowego odżywiania, zasad 
zabaw na świeżym powietrzu oraz wad i zalet skomputeryzowanego świata, 
czytanie przysłów i rymowanek; 

—  rozwojowym – np. zabawy ruchowe, zabawy z rywalizacją sportową na sali 
gimnastycznej, zabawy matematyczne. 

 (dowód: akta kontroli, str. 160-166, 171-193) 

Wizytator z Kuratorium Oświaty, po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że w wyniku 
dokonanej przez Szkołę diagnozy stwierdzono u uczniów m.in. następujące 
potrzeby: ruchu, ćwiczeń gimnastycznych, relaksacji i wyciszenia, odrabiania lekcji, 
swobodnej zabawy wybranymi zabawkami lub w kącikach zabaw, zajęć 
integrujących dzieci w grupie. Po zdiagnozowaniu zainteresowań uczniów Szkoła 
zorganizowała następujące zajęcia: plastyczne, literackie, czytelnicze, przyrodnicze, 
krajoznawczo-turystyczne, fotograficzne i kulinarne. Według Kuratorium, diagnozę 
potrzeb i możliwości uczniów oraz zainteresowań przeprowadzono w formie 
rozmowy z uczniami, rodzicami oraz wychowawcami klas. Dobór zajęć 
świetlicowych w Szkole był właściwy dla danej grupy wychowawczej. Prowadzone 
zajęcia uwzględniały potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, możliwości 
psychofizyczne, rozwijanie zainteresowań, zapewniały prawidłowy rozwój fizyczny 
oraz umożliwiały odrabianie lekcji. W ocenie wizytatora prawidłowy rozwój fizyczny 
dzieci był zapewniony poprzez zajęcia gimnastyczne w sali sportowej, pływanie 
(Szkoła dysponowała basenem), zajęcia na szkolnym placu zabaw, wycieczki 
oraz spacery. Odrabianie lekcji odbywało się wtedy, gdy taką potrzebę zgłosiło 
dziecko lub jego rodzice. 

(dowód: akta kontroli, str. 11) 

Oględzinom poddano dziennik zajęć świetlicowych prowadzony w roku szkolnym 
2016/2017 dla grupy V. Zawierał on listę 25 dzieci przydzielonych do tej grupy 
(tj. uczniów klas IA i IIA). Lista zawierała imiona i nazwiska dzieci oraz 
wyszczególniała podział na klasy. Obecność dzieci na zajęciach odnotowano 
na liście obecności w kolumnie oznaczonej odpowiednią datą dzienną. Wpisano 
początkową i końcową godzinę przebywania każdego dziecka w świetlicy. 
W dzienniku wyszczególnione zostały cele i zadania zajęć wychowawczo-
dydaktycznych przewidziane do wykonania oraz realizacja planu pracy świetlicy 
w poszczególnych dniach. Do dziennika wpisywane były także m.in. numery 
telefonów do rodziców/opiekunów prawnych oraz imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do odbioru uczniów ze świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 332, 364-366) 

We wszystkich dziennikach zajęć świetlicowych, prowadzonych przez Szkołę 
w okresie objętym kontrolą, zawarte były informacje, takie jak np.: data i miejsce 
urodzenia ucznia, miejsce jego zamieszkania, numery telefonów do rodziców, 
a także informacje o problemach rozwojowo-wychowawczych, w szczególności 
o stanie zdrowia dziecka. Informacje te były przepisywane przez wychowawców 
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świetlicy z kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej25 i umieszczane 
na odpowiednich stronach stosowanego w Szkole wzoru dziennika zajęć 
świetlicowych. W przypadku dziesięciu zbadanych wniosków stwierdzono dwa 
zapisy, w którym rodzice/opiekunowie prawni wskazali rodzaj schorzenia 
i ewentualne leki przyjmowane na stałe przez dziecko. Na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych we wnioskach, w tym i objętych badaniem, 
rodzice/opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę podpisując te wnioski26. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w kartach zgłoszenia informacje na temat zdrowia 
danego dziecka były dobrowolnie umieszczane przez rodziców. Ich pozyskiwane 
miało na celu zapobieganie sytuacjom zagrażającym utratą zdrowia lub życia przez 
dzieci. Takie informacje, posiadane przez wychowawców świetlicy, pozwalały 
na obserwację samopoczucia dzieci z chorobami przewlekłymi i natychmiastowe 
reagowanie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (wezwanie pogotowia, 
powiadomienie rodziców). Dane te pozwalały też na właściwą organizację zajęć. 

(dowód: akta kontroli, str. 85-89, 153, 155, 392) 

2.5. Badanie dokumentacji zajęć świetlicowych, przeprowadzonych w kwietniu 
2016 r. w dwóch grupach wychowawczych27, 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. 

Ze względu na zbliżony wiek uczniów (dzieci klas I-III objęte są, zgodnie 
z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego28, tzw. pierwszym 
etapem edukacyjnym — edukacji wczesnoszkolnej) tematyka zajęć świetlicowych 
była podobna w dwóch grupach. Zajęcia zakładane w planie realizowano w tych 
grupach na ogół w różnych terminach.  

(dowód: akta kontroli, str. 167-170, 194-199) 

Wizytator Kuratorium Oświaty, podczas kontroli zleconej przez NIK, przeprowadził 
obserwację zajęć świetlicowych w grupie liczącej 21 uczniów. Obserwowane zajęcia 
świetlicowe obejmowały zadania rozwijające zainteresowania uczniów, 
np. umuzykalniające, plastyczno-techniczne, ruchowe, umysłowe, zabawy dowolne 
w kącikach tematycznych. Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 
uwzględniały ćwiczenia taneczne i zabawę ruchową. Wychowawca podał uczniom 
cele zajęć, uwzględniał specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, zwracał uwagę 
na samodzielność, indywidualizował pracę z uczniami, stosował różnorodne metody 
aktywizujące. Wychowawca utrzymywał przyjazną atmosferę podczas zajęć, 
reagował na niepożądane zachowania uczniów, angażował wszystkich uczniów 
do pracy, a uczniowie podczas zajęć byli zaciekawieni, chcieli uczyć się, zadowoleni 
z udziału w zajęciach, zmotywowani i czuli się bezpiecznie. Wykazali postawę 
twórczą i umiejętność współpracy w grupie. Wychowawca poprzez własny przykład 
kształtował właściwe postawy uczniów i zapewnił bezpieczeństwo wszystkim 
uczniom. 

 (dowód: akta kontroli, str. 11) 

                                                      
25 W „kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” znajdował się punkt pt. „Informacje o zdrowiu dziecka 
(choroby, alergie, stale zażywane leki, itp.)”. 
26 W pouczeniach końcowych „karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” zawarty był punkt dotyczący 
„informacji o ochronie danych osobowych”, w tym oświadczenie rodzica/opiekuna, że wyraża zgodę 
na wykorzystanie danych osobowych dziecka na potrzeby związane z działalnością świetlicy. 
27 Tj. grupy III i grupy IX. 
28 Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz. U. z 2012 poz. 977, ze zm.). 
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2.6. Według ustaleń Kuratorium Oświaty obserwowane zajęcia odbywały się 
w jednej sali przeznaczonej na świetlicę. Wychowawca korzystał podczas zajęć 
z wyposażenia świetlicy, obejmującego materiały i przybory do zajęć plastycznych, 
lalki do inscenizacji wiersza, puzzle do ilustracji jesiennej, literaturę piękną — wiersz 
o jesieni. Wykorzystano sprzęt audiowizualny — radiomagnetofon, instrumenty 
perkusyjne, pudełka do przechowywania materiałów, sprzęt komputerowy. Podczas 
obserwowanych zajęć wykorzystano także materiał przyrodniczy – suche liście 
i jabłka. 

(dowód: akta kontroli, str. 11) 

W trakcie oględzin pomieszczeń (przeprowadzonych 14 grudnia 2016 r.) 
użytkowanych na potrzeby świetlicy szkolnej, ustalono, że do prowadzenia zajęć 
wykorzystywano m.in. następujące wyposażenie: 

− stoliki i krzesełka, stanowiące wyposażenie świetlicy głównej oraz świetlicy dla 
dzieci dojeżdżających, nieposiadające możliwości regulowania wysokości 
(w salach nr 5 i nr 14) oraz posiadające taką możliwość w salach 
wykorzystywanych pomocniczo (sale nr 1, 2, 3, 4, 102, 103 i 104); 

− ekrany projekcyjne z możliwością podłączenia do komputera przenośnego, 
na których wyświetlane były filmy dla dzieci, w dwóch salach pomocniczych 
na parterze oraz radiomagnetofony; 

− kształtki piankowe do zajęć ruchowych oraz drabinki (drewniane i linowe) i mini 
ścianka wspinaczkowa w pomieszczeniu przechodnim, tzw. „bawialni”; 

− zabawki, książki, gry planszowe edukacyjne, gry zręcznościowe, puzzle, klocki, 
materiały do prac plastycznych. 

Podczas jednych z obserwowanych zajęć, przeprowadzonych w grupie V, którą 
tworzyły dzieci z klasy pierwszej i drugiej, nauczyciel zaaranżował tzw. kwadrans 
czytelniczy, podczas którego przeczytał głośno opowiadanie pt. „Filip i potwór” 
z książki Joanny Krzyżanek pt. „Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci” 
pochodzącej z biblioteczki świetlicy (sali nr 5). Bezpośrednio po przeczytaniu odbyła 
się rozmowa nauczyciela z dziećmi, inspirowana przeczytaną treścią. Podczas tych 
zajęć dzieci siedziały w kręgu na dywanie wraz z nauczycielem. Warunki lokalowe 
i wyposażenie były odpowiednie do tematu prowadzonych zajęć. 

(dowód: akta kontroli, str. 330-332) 

2.7. Badanie czasu obecności uczniów w Szkole, w tym świetlicy szkolnej, 
przeprowadzono na próbie 35 losowo wybranych uczniów (spośród 207 uczniów 
klas I-III) zapisanych do świetlicy29 w okresie 4-8 kwietnia 2016 r. 

W wyniku badania stwierdzono, że: 

— średni czas pobytu dzieci w świetlicy wynosił 29% czasu spędzanego w Szkole, 
— uczniowie od 0% do 53,5% czasu spędzali w świetlicy, natomiast od 46,5% 

do 98,4% na zajęciach szkolnych, 
— 20 uczniów (57,1%) przebywało w świetlicy ponad 30% czasu spędzonego 

w Szkole. 
 (dowód: akta kontroli, str. 208) 

W analizowanych okresach30, obejmujących łącznie dziesięć dni pracy świetlicy, 
stwierdzono łącznie sześć przypadków (po jednym w ciągu sześciu dni), w których 

                                                      
29 Nie zostali uwzględnieni dojeżdżający uczniowie klas IV-VI, gdyż nie uczestniczyli w zajęciach świetlicy, 
a jedynie byli objęci opieką dyżurującego wychowawcy świetlicy lub biblioteki szkolnej w związku z ich dowozem 
i odwozem. 
30 Tj. w okresie: 4, 6, 7 i 8 kwietnia 2016 r., 3-7 listopada 2014 r. oraz w dniu oględzin, tj. 14 grudnia 2016 r. 
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liczba uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela w świetlicy szkolnej 
w określonym czasie przekraczała 25 uczniów. Stan taki stwierdzono: 

—  od 6.30 do 8.30 w dniach: 3 listopada 2014 r. — 44 uczniów, 4 listopada 
2014 r. — 29 uczniów i 5 listopada 2014 r. — 28 uczniów, 

—  od 7.00 do 8.00 w dniach: 4 kwietnia 2016 r. — 38 uczniów, 7 kwietnia 2016 r. — 
29 uczniów i 8 kwietnia 2016 r. — 31 uczniów. 

W roku szkolnym 2014/2015 przyjmowano, że pierwsza godzina pracy świetlicy 
(według dziennika zajęć) to przedział czasowy pomiędzy 6.30 a 8.30, czyli dwie 
pełne godziny zegarowe. Od roku szkolnego 2015/2016 wprowadzono rejestrację 
obecności w dzienniku zajęć w postaci odnotowania godziny przyjścia i godziny 
wyjścia ze świetlicy ucznia. 

(dowód: akta kontroli, str. 361-363, 406-477, 479) 

Weryfikacja nieobecności na zajęciach dzieci zapisanych do świetlicy wykazała, 
że z 207 uczniów w badanym tygodniu (4-8 kwietnia 2016 r.) dziewięciu nie było 
obecnych w świetlicy przez cały ten okres, mimo że uczestniczyli oni w zajęciach 
lekcyjnych. 

Według wyjaśnień wychowawców świetlicy: w siedmiu przypadkach dzieci zostały 
odebrane bezpośrednio po lekcjach przez rodziców/opiekunów prawnych; w jednym 
uczeń samodzielnie wrócił do domu, gdyż, mimo zapisania dziecka do świetlicy, 
rodzic/opiekun prawny w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej wyraził zgodę 
na jego samodzielny powrót; w jednym — na ustną prośbę rodzica — uczestnictwo 
w zajęciach świetlicowych zostało zawieszone. 

(dowód: akta kontroli, str. 209-211) 

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. Obecność tych dzieci w świetlicy była odnotowana 
w „rejestrze dzieci niezapisanych do świetlicy”, którego wzór został wprowadzony 
w regulaminie świetlicy szkolnej. Rejestr stanowił luźne, nieponumerowane karty, 
posiadające następujące rubryki: data, godziny przebywania, nazwisko i imię 
dziecka, klasa, powód przebywania, podpis nauczyciela/rodzica, podpis 
wychowawcy świetlicy.  

Szkoła nie posiadała jednak danych z okresów objętych niniejszą kontrolą, 
tj. 3-7 listopada 2014 r. i 4-8 kwietnia 2016 r. Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że listy 
zaginęły podczas remontu pomieszczeń świetlicy szkolnej przeprowadzonego 
w czasie wakacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 393-405) 

W „rejestrze dzieci niezapisanych do świetlicy” nie byli wykazywani uczniowie, 
którzy mieli zastępstwa z wychowawcami świetlicy. Obecność tych dzieci była 
odnotowywana w dzienniku lekcyjnym danej klasy. 

W okresach objętych kontrolą wychowawcy świetlicy zastępowali nieobecnych 
nauczycieli danego przedmiotu. W okresie 3-7 listopada 2014 r. było to tylko jedno 
zastępstwo, w drugim tygodniu kwietnia 2016 r. — osiem, a 14 grudnia 2016 r. — 
cztery. Wszystkie wymienione zastępstwa odbywały się w czasie pełnienia dyżuru 
przez wychowawców w świetlicy, od drugiej (8.35-9.20) do piątej godziny lekcyjnej 
(11.05-11.55). 



 

19 

Według wyjaśnienia dyrektora: Szkoła pracowała na jedną zmianę, dlatego 
w koniecznych przypadkach nieobecnych nauczycieli zastępowali wychowawcy 
świetlicy, którzy nie mieli w danym czasie pod opieką swojej grupy wychowawczej. 

(dowód: akta kontroli, str. 148-149) 

2.8. W latach objętych kontrolą dziennik zajęć w świetlicy prowadzony był wyłącznie 
w formie papierowej.  

(dowód: akta kontroli, str. 144) 

2.9. Według wyjaśnienia dyrektora Szkoły w latach 2014/2015, 2015/2016 analiza 
realizacji planu pracy świetlicy dokonywana była w czasie spotkań zespołu 
samokształceniowego, złożonego z wychowawców świetlicy. Ewentualne uwagi 
dotyczyły jedynie małych korekt planów na rok kolejny. Nie sformułowano wniosków 
co do zmian w funkcjonowaniu świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 154) 

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. W udzielonym wyjaśnieniu 
dyrektor podał: biorąc pod uwagę zadania świetlicy w kontekście zmiany ustawy 
o systemie oświaty z dniem 4 czerwca 2014 r., wskazane jest, aby każda grupa 
miała zajęcia w osobnej sali (mogą być pomieszczenia pomocnicze), gdyż zapewni 
to warunki do właściwego prowadzenia zajęć oraz możliwość odrobienia lekcji. Stałe 
grupy powierzone stałemu wychowawcy pozwolą na lepszą znajomość 
podopiecznych i na lepszy kontakt z rodzicami dzieci. Biorąc pod uwagę wiek dzieci 
ważne jest, aby wychowawcy byli przygotowani do pracy z tymi dziećmi (klasy I–III) 
i korzystali z dostępnych form doskonalenia zawodowego. Wydłużający się z roku 
na rok czas pobytu dzieci w świetlicach wskazuje na potrzebę oferowania dzieciom 
różnych form zajęć rozwijających zainteresowania, dlatego należy wykorzystać 
predyspozycje i możliwości nauczycieli do prowadzenia kółek zainteresowań. 

(dowód: akta kontroli, str. 154) 

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 spełnia swoją funkcję, dbając o bezpieczeństwo i rozwój dzieci. 
Dodatkowo pozytywnie oceniono pracę wicedyrektor Teresy Baruk, sprawującej 
nadzór nad funkcjonowaniem świetlicy. 

(dowód: akta kontroli, str. 157-159) 

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

1. W trakcie porannych zajęć świetlicowych (w godzinach 6.30–8.30 w listopadzie 
2014 r. oraz 7.00–8.00 w kwietniu 2016 r.), tj. podczas sześciu, spośród 91, 
zbadanych godzin pracy świetlicy, liczba uczniów pozostających pod opieką jednego 
nauczyciela przekraczała 25 uczniów. W trzech dniach listopada 2014 r.31 ogółem 

                                                      
31 Tj. 3, 4 i 5 listopada 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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w świetlicy w trakcie porannych zajęć przebywało 28, 29 i 44 uczniów, a w trzech 
dniach kwietnia 2016 r.32 29, 31 i 38 uczniów.  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że wykazane liczby stanowią sumę uczniów 
przebywających w świetlicy w wymienionym czasie, co nie oznacza, 
że jednocześnie w danej chwili było tylu uczniów pod opieką jednego nauczyciela, 
gdyż we wskazanych godzinach porannych następuje ciągła rotacja dzieci. 
Najwcześniej przychodzą uczniowie przyprowadzeni przez rodziców i czekają 
do momentu zebrania ich przez wychowawcę klasy, następnie przychodzą 
w różnym czasie uczniowie dojeżdżający z trzech różnych tras dowożenia, którzy 
na chwilę wchodzą do świetlicy oczekując na pierwszą lekcję (rozpoczynającą się 
o 7.45). W świetlicy pozostają tylko uczniowie czekający do drugiej godziny lekcyjnej 
(tj. do 8.35).  

Uwzględniając, że zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty na zajęciach 
świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może 
pozostawać więcej niż 25 uczniów, NIK zwraca uwagę na ryzyko naruszenia tego 
przepisu we wskazanym okresie, wynikające z niezapewnienia opieki przez 
odpowiednią liczbę wychowawców w trakcie porannych zajęć świetlicowych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 406, 422, 430, 438, 446, 454,484) 

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 dokumentacji33, 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 celem umieszczenia tych informacji w dziennikach 
była realizacja przez dyrektora obowiązku zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole i ich uczestnictwa 
w organizowanych zajęciach. Dzięki umieszczeniu tych danych w dziennikach 
świetlicy wychowawca w razie potrzeby ma do nich szybki dostęp i możliwość 
natychmiastowego zareagowania w sytuacjach tego wymagających, 
np. w przypadku dzieci chorych na cukrzycę lub epilepsję. 

(dowód: akta kontroli, str. 393-394) 

Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich 
zainteresowania, ale na tej podstawie nie utworzyła grup wychowawczych. 
Prowadzone zajęcia świetlicowe uwzględniały potrzeby edukacyjne i rozwojowe 
uczniów. Tematyka prowadzonych zajęć, ze względu na udział w nich dzieci z klas 
I-III, była podobna w zbadanych grupach wychowawczych. Kontrola Kuratorium 
Oświaty wykazała, że w świetlicy prowadzono zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów i zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. Utworzone grupy liczyły 
nie więcej niż 25 uczniów.  

                                                      
32 Tj. 4, 7 i 8 kwietnia 2016 r. 
33 Dz. U. poz. 1170, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania. 

Ocena cząstkowa 
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3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych 

3.1. Nadzór nad działalnością świetlicy szkolnej został uwzględniony w ramach 
planów kontroli na lata 2015/2016 i 2016/201734, stanowiących załączniki do 
planów nadzoru pedagogicznego na powyżej wskazane lata szkolne. Dotyczył 
kontroli „dokumentacji pracy w świetlicy” (dzienników zajęć i planów pracy) w formie 
przeglądu dzienników grup świetlicowych oraz obserwacji zajęć z częstotliwością 
raz na kwartał. Kontrola przestrzegania przepisów prawa obejmowała poprawność, 
terminowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli, 
organizację współpracy z rodzicami, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
w czasie zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 216-239) 

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

—  kontrolę planów pracy — 26 przypadków (potwierdzonych adnotacjami 
na planach pracy), 

—  kontrolę dzienników świetlicy — 62 przypadki (potwierdzone wpisami 
w dziennikach), 

—  obserwację zajęć świetlicowych (trzy przypadki pełnej obserwacji potwierdzone 
arkuszami hospitacyjnymi i systematyczne krótkie obserwacje, których nie 
dokumentowano), 

—  obserwację imprez świetlicowych (24 przypadki potwierdzone wpisami 
w dziennikach i w arkuszach uroczystości). 

Wicedyrektor prowadziła także analizę sprawozdań wychowawczych, składanych 
przez wychowawców świetlicy, a także analizę sprawozdań z pracy świetlicy 
składanych po każdym roku szkolnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 214-215, 240-289) 

Przedstawione przez dyrektora Szkoły radzie pedagogicznej wyniki i wnioski 
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego nie dotyczyły działalności świetlicy 
szkolnej. Według wyjaśnienia dyrektora, w wyniku przeprowadzonego nadzoru 
stwierdzono, że świetlica dobrze wypełnia swoje zadania 
opiekuńczo-wychowawcze, a jej organizacja jest właściwa i zabezpiecza potrzeby 
dzieci i rodziców. W związku z tym, sprawozdania z nadzoru nie zawierały wniosków 
czy wskazań dotyczących pracy świetlicy. Na bieżąco wprowadzano niewielkie 
usprawnienia, wynikające z bieżącej obserwacji, np. zmieniono sposób zapisu 
obecności dzieci w świetlicy (zrezygnowano z „plusów” na rzecz wpisywania 
oznaczeń godzinowych). W ocenie dyrektora wychowawcy świetlicy oferowali 
dzieciom atrakcyjne zajęcia dodatkowe, wiele imprez, konkursów, akcji i działań, 
w których uczniowie chętnie brali udział.  

                                                      
34 Zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, ze zm.), obowiązującym w okresie od 9 listopada 
2009 r. do 31 sierpnia 2015 r. oraz § 25 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), plan nadzoru 
pedagogicznego zawiera w szczególności tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez 
nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkół i placówek. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z ustaleń kontroli NIK wynika, że od roku szkolnego 2015/2016 w dziennikach zajęć 
świetlicowych zmieniono sposób zapisu obecności dzieci w świetlicy, zgodnie 
z przedstawioną przez wicedyrektora zasadą. 

 (dowód: akta kontroli str. 215) 

3.2. W latach objętych kontrolą organ prowadzący (Miasto Łęczna) 
nie przeprowadzał w Szkole kontroli finansowych, gdyż w Szkole nie prowadzono 
księgowości. Sprawami finansowymi i kadrowymi Szkoły zajmowała się oddzielna 
jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa), podległa Urzędowi Miejskiemu 
w Łęcznej – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli35.  

(dowód: akta kontroli str. 108-111, 139-140) 

Według wyjaśnienia dyrektora Szkoły w każdym roku szkolnym przedstawiciele 
organu prowadzącego, tj. burmistrz Łęcznej lub jego zastępca oraz kierownik 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, kilka razy odwiedzali Szkołę, zapoznając się 
między innymi z funkcjonowaniem świetlicy, w szczególności w celu rozpoznania 
potrzeb w zakresie jej wyposażenia. Ze strony organu prowadzącego nie było 
zastrzeżeń czy wskazówek co do funkcjonowania świetlicy. Nie wskazano potrzeby 
zmian w tym zakresie. Z odbytych spotkań nie sporządzono notatek służbowych. 

(dowód: akta kontroli str. 215) 

3.3. W latach szkolnych 2014/2015–2015/2016 Lubelski Kurator Oświaty, w ramach 
sprawowanego nad Szkołą nadzoru pedagogicznego, nie badał, w formie ewaluacji 
lub kontroli, działalności świetlicy szkolnej. W wyniku kontroli doraźnej w zakresie 
organizacji i prowadzenia zajęć świetlicowych oraz wyposażenia świetlicy, 
przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty na zlecenie NIK, nie sformułowano 
zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 139-140, 215) 

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

Nadzór nad działalnością świetlicy szkolnej uwzględniony został w planach nadzoru 
pedagogicznego w latach 2015/2016–2016/2017. Dyrektor Szkoły prowadził nadzór 
pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej poprzez kontrolowanie 
przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa, a także obserwację 
prowadzonych przez nich zajęć i imprez świetlicowych. Ustalenia ze sprawowanego 
nadzoru wykorzystano do zmiany sposobu ewidencjonowania obecności uczniów 
na zajęciach świetlicowych.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o zapewnienie 
pełnej dostępności świetlicy szkolnej w zadeklarowanym czasie. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
35 Powołana uchwałą nr XXXIV/272/2000 Rady Miejskiej w Łęcznej z 06.12.2000 r., zmienioną uchwałą 
nr V/31/2003 z 26.02.2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie „Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli” w jednostkę budżetową. Jednostka utworzona na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o systemie 
oświaty. 
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Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania 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 

(–) 

Ewa Kulik 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

podpis podpis 
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