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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Od 1 września 2014 r.  do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 28 grudnia 
2016 r. 1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Roman Pajer, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/132/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, ul. Chełmska 44, 21-070 
Cyców. (dalej: Zespół lub ZS). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Rutkowski, dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie. 

(dowód: akta kontroli, str. 2) 

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

W okresie objętym kontrolą w Zespole nie utworzono grup wychowawczych 
w oparciu o potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów 
zapisanych do świetlicy szkolnej, chociaż przeprowadzono diagnozę potrzeb w tym 
zakresie. Podczas przydzielania uczniów do grup świetlicowych brano pod uwagę 
przede wszystkim dowożenie uczniów oraz czas rozpoczynania i zakończenia lekcji. 

W Zespole opracowane zostały i były przestrzegane szczegółowe procedury 
w zakresie zapewnienia bezpiecznej opieki nad uczniami zapisanymi do świetlicy, 
związane z przekazywaniem opieki nad uczniami, którzy po zakończonych lekcjach 
udają się do świetlicy, jak również ze świetlicy na lekcje lub do autobusu szkolnego. 
Pod opieką jednego nauczyciela podczas prowadzonych zajęć, w analizowanych 
okresach, nie pozostawało więcej niż 25 uczniów.  

Dyrektor sprawował nadzór pedagogiczny nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej 
poprzez jej kontrolę, wspomaganie oraz monitorowanie. Wykorzystywał ustalenia ze 
sprawowanego nadzoru do poprawy funkcjonowania świetlicy.  

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

                                                      
1 Do celów porównawczych badaniem kontrolnym objęto także dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 
2013/2014 oraz wybrane dane liczbowe od 2011 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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mające na celu uwzględnienie postanowień art. 67 ust. 5 ustawy dotyczących 
organizacji prowadzonych zajęć świetlicowych. 

W Zespole, przy organizacji zajęć świetlicowych nie uwzględniono zróżnicowania 
wiekowego uczniów.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Publicznej Szkole Podstawowej5, wchodzącej w skład Zespołu, w roku 
szkolnym6:  

— 2014/2015 uczyło się 360 uczniów, w tym 168 z klas I-III; liczba uczniów 
dowożonych wynosiła 141, zaś liczba wszystkich uczniów zapisanych do 
świetlicy — 107; w świetlicy utworzono cztery grupy wychowawcze;  

— 2015/2016 uczyło się 359 uczniów, w tym 187 z klas I-III; liczba uczniów 
dowożonych wynosiła 147, zaś liczba wszystkich uczniów zapisanych do 
świetlicy — 67; w świetlicy utworzono trzy grupy wychowawcze; 

— 2016/2017 uczyło się 362 uczniów, w tym 167 z klas I-III; liczba uczniów 
dowożonych wynosiła 176, zaś liczba wszystkich uczniów zapisanych do 
świetlicy — 97; w świetlicy utworzono cztery grupy wychowawcze.  

 (dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

Analiza dziennika zajęć świetlicy za kwiecień roku szkolnego 2015/2016 wykazała, 
że dziennik ten dotyczył 90 uczniów (według stanu na dzień 31 maja 2016 r.), listy 
obecności były sporządzane na odrębnych tygodniowych zestawieniach, 
stanowiących załącznik do dziennika. Wychowankowie zostali podzieleni na cztery 
grupy wychowawcze (liczba grup wychowawczych w tym roku szkolnym7 wzrosła 
z trzech do czterech), ze względu na czas przywozu i odwozu uczniów. W roku 
szkolnym 2016/2017 w świetlicy funkcjonowały cztery grupy. Każda została wpisana 
do odrębnego dziennika, który zawierał listę uczniów i listę obecności na zajęciach.  

(dowód: akta kontroli, str. 5-24) 

Lekcje szkolne odbywały się w godzinach 8.00 -15.20, a świetlica szkolna dostępna 
była dla uczniów od 7.00 do 16.30. Zajęcia świetlicowe nie kończyły się przed 
godzinami odjazdów autobusów8. W latach objętych kontrolą do Dyrektora Zespołu 
nie wpłynęła żadna skarga dotycząca funkcjonowania świetlicy.  

(dowód: akta kontroli, str. 25-36) 

1.2. Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy uregulowane zostały 
w niżej wymienionych aktach: 

— statucie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich w Cycowie z 2013 r., z załączonymi uchwałami wprowadzającymi 
obowiązujące zmiany; 

                                                                                                                                       
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). 
5 Dalej: Szkoła lub SP. 
6 Według stanu na 30 września. 
7 W odniesieniu do stanu na dzień 30 września 2015 r. 
8 Badanie przeprowadzono na losowo wybranej próbie 9 uczniów z 90 dowożonych (10%), w odniesieniu 
do których w dzienniku zajęć świetlicowych nie zaznaczono, że mogą samodzielnie opuścić świetlicę bądź mogą 
być odebrane przez opiekunów.  

Opis stanu 
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— regulaminie świetlicy szkolnej, obowiązującym od 25 sierpnia 2014 r.; 

Ponadto działalność świetlicy była dokumentowana w planie pracy świetlicy na dany 
rok szkolny oraz w dziennikach zajęć świetlicy. 

Statut Zespołu Szkół zawierał postanowienia dotyczące: zadań i celów świetlicy, 
rodzajów prowadzonych zajęć (plastycznych, muzycznych, technicznych, 
teatralnych, ruchowych, rozwijających twórczość i zainteresowania, relaksacyjnych, 
zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny oraz udzielanie pomocy w nauce 
i odrabianiu lekcji); przyjmowania i kwalifikowania uczniów do świetlicy na podstawie 
wypełnionych przez rodziców kart zgłoszeń; procedur rekrutacyjnych. Określono 
w nim, że zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących 
do 25 uczniów; potrzeby materialne świetlicy finansowane są z budżetu 
przydzielonego szkole przez organ prowadzący oraz dobrowolnych składek 
rodziców. Statut określał czas pracy świetlicy szkolnej, zawierał również informację, 
że świetlica posiada regulamin.  

W regulaminie świetlicy szkolnej określono zakres i obowiązki wychowawców 
świetlicy, prawa i obowiązki wychowanków świetlicy, nagrody, wyróżnienia i kary, 
formy współpracy z rodzicami, rodzaj dokumentacji prowadzonej przez 
wychowawców świetlicy. Załącznikami do regulaminu były: karta zgłoszenia dziecka 
do świetlicy, zasady i kryteria rekrutacji, procedura przyprowadzania i odbierania 
dzieci ze świetlicy szkolnej (uregulowana w załączniku nr 3 do ww. regulaminu 
świetlicy). Regulamin określał godziny pracy świetlicy od 7.00 do 16.30 oraz kto 
może z niej korzystać, tj.: uczniowie dojeżdżający, wymagający opieki z powodu 
czasu pracy ich rodziców, nieuczęszczający na lekcje religii, oczekujący na terenie 
szkoły na zajęcia, skierowani przez dyrektora uczniowie danej klasy w sytuacji 
zaistnienia potrzeby zorganizowania zastępstwa,  uczniowie niezapisani  za zgodą 
wychowawcy świetlicy. Regulamin określał zakres odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych. Wychowawcy świetlicy 
odpowiadali za organizowaną opiekę wychowawczą przed i po zajęciach lekcyjnych, 
bezpieczeństwo podczas zajęć świetlicowych oraz odpowiednie warunki do nauki 
własnej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się i współżycia w grupie, 
organizowanie właściwego i kulturalnego wypoczynku. Ponadto wdrażali do 
przestrzegania zasady higieny osobistej oraz rozbudzali wrażliwość na ład  
i porządek, współpracowali i współdziałali ze szkołą, domem, odbierali dzieci  
z autobusów szkolnych i przyprowadzali na zajęcia, a po zakończonych zajęciach 
odprowadzali do autobusów. Nie podlegało opiece świetlicowej dziecko, które nie 
dotarło do świetlicy. W regulaminie świetlicy określono że wychowawcy uczniów klas 
0-III są zobowiązani do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów do i ze świetlicy 
szkolnej, zaś uczniowie klas IV - VI docierają do świetlicy samodzielnie. Według 
regulaminu, jeżeli lekcje w klasach 0-III rozpoczynał inny nauczyciel niż 
wychowawca (np. anglista, katecheta, itp.), był on zobowiązany do przyprowadzania 
i odprowadzania uczniów. Mógł on również sprawdzić przyczynę nieobecności 
ucznia w świetlicy, poprzez zasięgnięcie informacji u wychowawcy danej klasy, 
a w szczególnych przypadkach przez kontakt z rodzicami. 

Zespół nie określił zasad informowania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka 
na zajęciach świetlicowych. W § 4 pkt  2 ppkt  2 regulaminu świetlicy szkolnej 
określone zostało jednak, że obowiązkiem uczestnika świetlicy jest 
usprawiedliwienie swojej nieobecności. 

Regulamin pracy świetlicy stanowił, że za opracowanie planu pracy świetlicy 
odpowiedzialni byli wychowawcy świetlicy, którzy przedkładali go dyrektorowi szkoły 
do zatwierdzenia w terminie do 15 września. Świetlica zgodnie z regulaminem 
realizowała swoje zadania według tego planu pracy. 
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W związku ze zmianą art. 67 (z dniem 4 czerwca 2014 r.) ustawy o systemie oświaty 
w statucie Zespołu (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej nr 15 z 29 sierpnia 
2014 r.) i regulaminie świetlicy wprowadzono zmiany dotyczące w szczególności: 
zapewnienia zajęć świetlicowych uczniom pozostającym w szkole ze względu 
na organizację dowożenia, zgłoszenia przez rodziców nieuczęszczania na religię 
lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki; organizacji czasu 
pozwalającej na odrabianie pracy domowej oraz rozwoju fizycznego uczniów,  
a także zajęć świetlicowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych, rozwojowych 
i możliwości psychofizycznych uczniów oraz zachowano zasadę o nieprzekraczaniu 
liczby uczniów w grupie przypadających na jednego nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli, str. 37-53) 

W Szkole opracowano procedury zgłaszania i przyjmowania dziecka do świetlicy. 
Obowiązywał wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy, stanowiący załącznik nr 
1 do regulaminu świetlicy. W „Zasadach i kryteriach rekrutacji dzieci do świetlicy 
szkolnej”, dotyczących zasad naboru dzieci do świetlicy, stwierdzono m.in., że: 
przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia do 
świetlicy, którą wypełniają rodzice (opiekunowie prawni) i składają corocznie 
w Szkole do 10 września danego roku szkolnego. Jeżeli liczba kart zgłoszeń do 
świetlicy przekraczała liczbę miejsc, to w pierwszej kolejności do świetlicy 
przyjmowane były dzieci, które, ze względu na dojazd do Szkoły, muszą dłużej 
przebywać w placówce, a także uczęszczające do klas 0-III SP, których oboje 
rodzice pracują oraz dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących z rodzin 
wielodzietnych lub rodzin zastępczych. We wzorze wniosku w rubryce "inne uwagi 
o dziecku lub rodzinie (np. kalectwo, stała choroba)" rodzice/prawni opiekunowie 
mogli wpisywać choroby bądź inne ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka9. 
Dodatkowo, przy zapisywaniu dziecka do Szkoły, rodzice składali oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

W latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016 zostało złożonych 197 (odpowiednio 
107 i 90) wniosków o przyjęcie do świetlicy. Wszystkie zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Badanie 10 wniosków, złożonych w latach 2014/2015, 2015/201610, 
wykazało, że zostały one rozpatrzone zgodnie z zapisami regulaminu świetlicy 
(załącznika nr 2 do regulaminu pt. „Zasady i kryteria rekrutacji dzieci do świetlicy 
szkolnej”). Na wnioskach nie było żadnych zapisów dotyczących deklaracji opłat 
miesięcznych na fundusz świetlicy oraz jakichkolwiek innych form wsparcia 
finansowego świetlicy. Stwierdzono, że dane dotyczące zdrowia dzieci zostały 
podane przez rodziców w czterech kartach zgłoszenia na rok szkolny 2015/2016 
(podano informacje o astmie, alergii, astygmatyzmie). W ww. przypadkach rodzice 
złożyli dodatkowe oświadczenia o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie 
danych osobowych ich dzieci. 

(dowód: akta kontroli, str. 54-76, 98-101) 

Jak wyjaśnił dyrektor Zespołu, informacje te zostały wpisane dobrowolnie przez 
rodziców i ich zdaniem były one niezbędne do właściwego funkcjonowania dziecka, 
a ich niepodanie mogłoby zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Ponadto rodzice przy 
zapisywaniu dziecka do Szkoły składali oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 49, 59-63, 98-99, 111-114) 

                                                      
9 Np. astma, alergia, astygmatyzm, wada serca. 
10 5 wniosków złożonych w roku 2014/2015 oraz 5 wniosków złożonych w roku 2015/2016 wybranych metodą 
losową. 
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W Szkole nie opracowano w formie pisemnej procedury badania oczekiwań 
rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu w świetlicy, jednak 
działania w tym zakresie były prowadzone. 

Od roku szkolnego 2014/2015, w kolejnych latach szkolnych, w Szkole diagnozuje 
się, poprzez anonimowe ankiety, potrzeby rodziców w zakresie opieki świetlicowej. 
Wprowadzono także dodatkowo anonimową ankietę dla korzystających ze świetlicy 
dzieci pn. „Ankieta dla uczniów uczęszczających do świetlicy”. Pytania w ankiecie 
dla rodziców dotyczyły ich oczekiwań w zakresie zadań opiekuńczych w świetlicy 
szkolnej (godziny otwarcia, oczekiwania wobec świetlicy, wyglądu i wyposażenia 
świetlicy), określenia, które z zajęć organizowanych w świetlicy rodzice uważają za 
najbardziej atrakcyjne (zajęcia plastyczne, zajęcia dydaktyczne – gry i zabawy 
edukacyjne, zabawy ruchowe, zajęcia integracyjne, relaksacyjne, realizacja 
programu MegaMisja, odrabianie lekcji i pomoc w nauce). Ankieta dawała również 
możliwość formułowania dowolnych innych uwag. W analizie ankiety wychowawca 
świetlicy stwierdził, że największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ruchowe, 
integracyjne oraz plastyczne (…). Wnioski z przeprowadzonych ankiet zostały 
uwzględnione w pracy świetlicy (np. dotyczące doposażenia świetlicy, udziału dzieci 
w konkursach). 

W klasach I-III SP funkcjonowała w badanym okresie niepełna zmianowość. 
Ustalono, że część klas (pierwsza grupa) rozpoczynała zajęcia od godziny 8.00 
i kończyła je lekcją, np. wychowania fizycznego, a w tym samym czasie, 
w zwolnionej już sali, lekcje rozpoczynała kolejna klasa (druga grupa). Wszystkie 
zajęcia trwały najpóźniej do godziny 15.20. Zmianowość ta nie miała wpływu 
na oczekiwania rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu 
w świetlicy. Świetlica organizowała zarówno zajęcia dla dzieci oczekujących 
na lekcje, jak również dla dzieci, które je zakończyły. 

 (dowód: akta kontroli, str. 54-76, 98-101) 

1.3. Plan pracy na rok szkolny 2015/2016 różnił się od rocznego planu pracy 
świetlicy szkolnej na rok szkolny 2013/2014. Plan na 2013/2014 zawierał uogólnioną 
tematykę oraz sposób realizacji zajęć w poszczególnych miesiącach. Tematyka była 
podporządkowana porom roku i świętom. Nie uwzględniał on jednak podziału 
na rodzaje zajęć. W związku ze zmianą art. 67 ustawy o systemie oświaty w 2014 r., 
plan pracy świetlicy na rok 2015/2016 został rozbudowany oraz uszczegółowiony, 
m.in. poprzez uwzględnienie podziału planowanych zajęć na zajęcia: umysłowe 
(pogadanki), plastyczno-techniczne, ruchowe (gry dydaktyczne).  

W rocznych planach pracy świetlicy nie określono celów, jakie uczeń ma osiągnąć, 
ani wskaźników, pozwalających stwierdzić, które z założonych celów zostały 
zrealizowane. 

Plany pracy zostały opracowane przez zespół wychowawców świetlicy 
i zatwierdzone przez dyrektora szkoły w dniach: 15 września 2013 r. i 15 września 
2015 r. 

W rocznym planie pracy na rok szkolny 2015/2016 podano, że plan podlega 
ewaluacji poprzez analizę i ocenę realizacji zadań w nim zawartych, obserwację 
uczniów i ich osiągnięć oraz ustalenie wniosków na następny rok.  

(dowód: akta kontroli, str. 77-98) 

1.4. W roku szkolnym 2014/2015 były trzy etaty wychowawców świetlicy. W latach 
2015/2016 i 2016/2017 w Szkole było odpowiednio dwa etaty i 3,5 etatu 
wychowawców świetlicy. Łączny tygodniowy wymiar czasu pracy w godzinach 
wynosił: w roku szkolnym 2011/2012 – 52, 2012/2013 – 39, 2013/2014 – 52, 
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2014/2015 – 78, 2015/2016 – 52, 2016/2017 – 91. Ogółem łączny tygodniowy 
wymiar czasu w godzinach wynosił 364. 

W ciągu sześciu ww. lat szkolnych etaty wychowawców świetlicy zajmowało łącznie 
sześciu nauczycieli (z tego jeden przez sześć lat szkolnych; jeden przez pięć lat;  
trzech przez dwa lata i jeden nauczyciel przez jeden rok szkolny). 

(dowód: akta kontroli, str. 101-107) 

Poza wychowawcami w świetlicy szkolnej, funkcje opiekuńczo-wychowawcze pełniło 
w roku szkolnym 2014/2015 czterech nauczycieli pracujących łącznie w wymiarze 
18 godzin w tygodniu. W latach 2015/2016 i 2016/2017 w świetlicy nie pracowali inni 
nauczyciele poza wychowawcami świetlicy. W kontrolowanym okresie Szkoła nie 
zatrudniała asystentów wychowawcy świetlicy. 

Nauczyciele wychowawcy prowadzili w świetlicy różne zajęcia tematyczne, w tym 
zajęcia dydaktyczne, plastyczne, czytelnicze, ruchowe, gry i zabawy dydaktyczne. 
Nauczyciele wychowawcy, pracujący w świetlicy, pomagali w odrabianiu lekcji. 
W okresie objętym kontrolą w świetlicy nie były organizowane zajęcia z języka 
obcego nowożytnego. 

(dowód: akta kontroli, str. 108) 

Badanie udziału w miesięcznym czasie pracy świetlicy zajęć prowadzonych przez 
wychowawców oraz innych nauczycieli przeprowadzono na przykładzie kwietnia 
roku szkolnego 2015/2016. Analiza wykazała, że zajęcia w świetlicy prowadzone 
były we wszystkie robocze dni tygodnia, w godzinach od 7.00 do 16.30. W dniach 
05.04.2016 r., 18.04.2016 r., 19.04.2016 r. i 20.04.2016 r. w Szkole przeprowadzono 
sprawdzian po klasie 6 oraz egzaminy gimnazjalne. Powyższe dni były wolne 
od zajęć dydaktycznych, zgodnie z zarządzeniem nr 1/2015-2016 Dyrektora Szkoły 
z dnia 1 września 2015 r. W dniach tych w świetlicy zorganizowano zajęcia 
opiekuńcze, jednak nie skorzystało z nich żadne dziecko. Łączna liczba godzin 
pracy świetlicy w kwietniu 2016 r. wyniosła 161,5, a wszystkie zajęcia zostały 
przeprowadzone przez wychowawców świetlicy.  

(dowód: akta kontroli, str. 108-109) 

1.5. W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że świetlicę SP umiejscowiono 
w sali nr 11 o powierzchni 55,00 m2. Dodatkowo do prowadzenia zajęć 
świetlicowych wykorzystywano świetlicę gimnazjum (sala nr 9) o pow. 60 m², a także 
inne pomieszczenia Zespołu, a mianowicie: salę nr 19 o pow. 34 m2 - „miejsce 
zabaw”; halę sportową (sala nr 10) o pow. 648 m2 z boiskiem do koszykówki, piłki 
ręcznej oraz siatkówki, jak również kompleks boisk sportowych, obejmujący: boisko 
do piłki nożnej o pow. 1250 m2, wielofunkcyjne boisko o pow. 800 m2 i 4-torową 
bieżnię lekkoatletyczną o długości 200 m, jak też plac zabaw o powierzchni 782 m2. 
Ponadto w okresie zimowym funkcjonowało lodowisko sezonowe, które również 
pozostawało do dyspozycji dzieci ze świetlicy. W pomieszczeniach świetlicy SP 
zostały wyodrębnione następujące strefy: porządkowa - przeznaczona na plecaki 
i tornistry dzieci (pow. ok 2,5 m2); kręgu — wyłożona wykładziną dywanową 
(pow. 17,5 m2); zabawy — połączona ze strefą kręgu, gdzie zgromadzone były 
zabawki; gier i zabaw stolikowych — wyposażoną  w 7 stolików (wys. 0,76 m) 
i 16 krzeseł świetlicowych przeznaczonych dla dzieci starszych oraz 1 stolik  
(o wysokości 0,6 m) i 6 krzesełek dla najmłodszych dzieci (pow. 7 m2); nauki — 
miejsce do odrabiania lekcji wyposażone j.w.; wystawy - obejmowała tablicę  
o wymiarach 1,5 x 1,0 m z pracami dzieci oraz wystawę prac przestrzennych dzieci 
umieszczoną na parapetach okiennych; nauczyciela - wyposażona w biurko 
zamykane (w którym przechowywano dzienniki), komputer z pełnym dostępem 
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do Internetu, jak również w podręczną apteczkę pierwszej pomocy przedlekarskiej 
oraz gaśnicę. Strefa zajmuje powierzchnię 5,6 m2. W trakcie oględzin ustalono, 
że wejście do świetlicy było zabezpieczone dwuskrzydłowymi drzwiami 
o wymiarach: wys. 2,04 m, szer. 1,00 m (z możliwością poszerzenia ciągu 
komunikacyjnego do 1,40 m po otwarciu drugiego skrzydła) i zamykanymi na klucz. 
Drzwi nie posiadały progu. Odpowiednie światło w sali zapewniały 4 okna (z roletami 
i firankami) oraz sztuczne oświetlenie – 8 opraw po 2 świetlówki. Oświetlenie było 
sprawne. Poręcze w większości schodów prowadzących do pomieszczenia świetlicy 
były zamontowane blisko ścian w sposób uniemożliwiający zsuwanie się po nich.  

(dowód: akta kontroli, str. 286-302) 

1.6. W okresie objętym kontrolą obsługę finansowo-księgową ZS prowadził referat 
obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Cyców. 

W latach 2014–2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte w projektach 
planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 198.991 zł, 228.039 zł i 289.334 zł. 
Organ prowadzący zatwierdził plany w kwotach: 198.991 zł, 228.039 zł i 289.334 zł. 
Szkoła klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy do rozdziału 
85401 klasyfikacji budżetowej Świetlice szkolne.  

W odniesieniu do planowanych wydatków Szkoły Podstawowej, które w kolejnych 
latach wynosiły: w 2014 r. — 4.513.528 zł, w 2015 r. — 5.142.487 zł, w 2016 r. – 
5.253.336 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły odpowiednio: 
4,4%, 4,4% i 5,5%. Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ 
prowadzący określały wydatki Szkoły na poziomie: 4.956.187,16 zł w 2014 r., 
5.314.480,25 zł w 2015 r. oraz 5.403.614,25 w 2016 r.  

W informacji w sprawie zmian w planach finansowych, kierownik referatu ds. obsługi 
jednostek organizacyjnych Gminy Cyców stwierdził, że w projektach planów 
uwzględniane są średnie parametry dla wszystkich jednostek oświatowych, 
co wynika z konstrukcji arkusza organizacyjnego, będącego podstawą sporządzania 
planów. Korekty uwzględniają indywidualne wyniki danej jednostki oraz wykonanie 
przez tę jednostkę planu roku poprzedniego. 

(dowód: akta kontroli, str. 304-305) 

Według dyrektora Zespołu, utrudnieniem w konstrukcji planu finansowego jest to, że 
rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem szkolnym oraz ciągłe zmiany wprowadzane 
w systemie oświaty. W przypadku Zespołu korekta polegała na zwiększeniu planu 
finansowego, zabezpieczającego konieczne wydatki placówki w zakresie realizacji 
zadań oświatowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 157-158) 

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach wyniosło: 

— w 2014 r. — 4.799.449,78 zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy 187.673,47 zł; 

— w 2015 r. – 4.914.909,72 zł, w tym wydatki świetlicy 234.936,00 zł; 

— w 2016 r. (do 30.09.)  – 3.568.412,70 zł, w tym wydatki świetlicy 215.745,56 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 116-138) 

Projekty planów finansowych Szkoły Podstawowej na poszczególne lata 2014–2016 
sporządzane były przez dyrektora Zespołu oraz księgową i kierownika referatu 
ds. obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Cyców, w oparciu o Uchwałę 
Nr XXXIV/240/06 Rady Gminy Cyców z dnia 20 września 2006 r. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
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informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwałę Nr II/11/10 Rady 
Gminy Cyców z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej. Projekty planów finansowych przedłożone zostały organowi 
prowadzącemu w terminach: 20.09.2013 r. na 2014 r., 22.09.2014 r. na 2015 r. 
i 15.10.2015 r. na 2016r. 

(dowód: akta kontroli, str.  139-155) 

Działalność świetlicy w okresie objętym kontrolą była również dofinansowywana 
ze środków pochodzących z dobrowolnych wpłat dokonywanych na Radę Rodziców. 
Wnioski (karty zgłoszenia) wylosowane w próbie (o której mowa w pkt 1.2 
niniejszego wystąpienia) nie zawierały w treści sformułowań, jak np. „deklaruję 
opłatę miesięczną na fundusz świetlicy …”, „zobowiązuję się opłacać składki 
miesięczne w związku z pobytem dziecka w świetlicy” itp. W poszczególnych latach 
ze środków tych na działalność świetlicy przeznaczono: w 2014 r. — 0 zł, w 2015 r. 
0 zł, w 2016 r. (do 30.09.) – 246,75 zł. Ustalono, że w 2016 r. środki finansowe rady 
rodziców zostały wydatkowane m.in. na zakup gier i zabaw edukacyjnych 
na potrzeby świetlicy. Dyrektor Zespołu wyjaśnił, że „potrzeby świetlicy w zakresie 
zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć określa wicedyrektor 
wspólnie z wychowawcami, biorąc pod uwagę podstawę programową oraz własne 
plany pracy. Zakupy pomocy, wyposażenia, remonty realizuje się głównie z budżetu 
Szkoły”.  

(dowód: akta kontroli, str.  156-158) 

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

W trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 2016 r. stwierdzono, 
że wbrew wymogom określonym w § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach11 poręcze na balustradach 
schodów prowadzących do pomieszczenia świetlicy gimnazjum o długości około 
trzech metrów bieżących nie zostały wyposażone w zabezpieczenia przed 
ewentualnym zsuwaniem się po nich. 

Ponowne oględziny (w dniu 16 grudnia 2016 r.) potwierdziły zainstalowanie, 
w trakcie niniejszej kontroli NIK, zabezpieczeń przed ewentualnym zsuwaniem się 
po poręczy na balustradach schodów.  

 (dowód: akta kontroli, str. 195-210, 303) 

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

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1.  Zasady diagnozowania potrzeb uczniów zostały zapisane  w załączniku nr 6 
do statutu Szkoły, "Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w Przedszkolu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym 
Zespołu Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie”. W załączniku tym 
zapisano, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniowi w szkole 
i polega na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 
                                                      
11 Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz. 69, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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i edukacyjnych, jak też rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości 
psychofizycznych. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce udzielają 
uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści 
wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci 
pedagogiczni. Metodami, służącymi rozpoznawaniu potrzeb i możliwości ucznia, są: 
szczegółowy wywiad z rodzicami i uczniem na temat jego aktualnego 
funkcjonowania, analiza dostarczonych dokumentów, np. opinie, orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, obserwacja  uczniów podczas zajęć, analiza 
wyników nauczania, rozmowy z nauczycielami uczącymi, wywiad z psychologiem, 
pedagogiem, ankiety.  

W § 3 regulaminu świetlicy zapisano, że za kryterium podziału grup wychowawczych 
przyjmuje się godziny przyjazdu i odjazdu autobusów oraz czas oczekiwania 
na lekcje i po ich zakończeniu. 

Zmiana ustawy o systemie oświaty, dokonana z dniem 4 czerwca 2014 r., 
nie wprowadziła zmian w zasadach diagnozowania potrzeb uczniów w szkole.  Jak 
wyjaśnił dyrektor Zespołu, pod pojęciem grupy wychowawczej rozumiano grupę 
dzieci pozostających pod zorganizowaną opieką wychowawcy w określonym czasie. 
Może to być mieszana grupa dzieci, jednak nieprzekraczająca 25 uczniów 
przypadających na jednego nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli, str.  159-164, 46, 41, 168-169) 

2.2. W roku szkolnym 2015/2016 zastały zdiagnozowane potrzeby edukacyjne, 
rozwojowe, a także możliwości psychofizyczne uczniów, którzy korzystają z zajęć 
świetlicowych. Diagnozy dokonywano na podstawie obserwacji uczniów, wywiadów 
z rodzicami i uczniami, rozmów z wychowawcami i nauczycielami uczącymi, 
wywiadów z psychologiem i  pedagogiem, anonimowych ankiet dla rodziców 
i uczniów. Wyniki diagnozy zostały udokumentowane w arkuszu diagnozy potrzeb 
edukacyjnych, rozwojowych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczniów, 
a następnie podsumowane przez wychowawców świetlicy w celu wykorzystania 
w bieżącej pracy świetlicy. Według wyników diagnozy w ogólnej liczbie 
ankietowanych uczniów dziewięciu posiadało opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, sześciu miało trudności w nauce, dziewięciu trudną sytuację 
rodzinną, a siedmiu przejawiało trudności wychowawcze. 

W roku szkolnym 2015/2016 zastały zdiagnozowane zainteresowania uczniów, 
którzy korzystają z zajęć świetlicowych. Diagnozy tej, podobnie jak wyżej, dokonano 
na podstawie obserwacji uczniów, wywiadu z rodzicami i uczniem, rozmowy 
z wychowawcą i nauczycielami uczącymi, analizy i oceny wytworów prac dziecka, 
anonimowych ankiet dla rodziców i uczniów. Wyniki diagnozy zostały 
udokumentowane w arkuszu diagnozy potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, 
możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczniów, a następnie podsumowane 
przez wychowawców świetlicy w celu wykorzystania w bieżącej pracy świetlicy. 
Stwierdzono, że w łącznej liczbie ankietowanych uczniów czterech przejawiało 
szczególne uzdolnienia (trzech plastyczne i jeden muzyczne). Rozpoznano 
indywidualne zainteresowania dzieci m.in.: czytelnicze, plastyczno-techniczne, 
sportowe, zajęcia manualne, informatyczne.      

(dowód: akta kontroli, str.  165-168) 

2.3. W roku szkolnym 2015/2016 grupy wychowawcze zostały utworzone w oparciu 
o kryterium godzin przyjazdu i odjazdu autobusów oraz czas oczekiwania na lekcje 
i po ich zakończeniu. 
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Diagnoza potrzeb i zainteresowań uczniów nie była podstawą do organizacji grup 
wychowawczych, ale została uwzględniona w planowaniu bieżącej pracy z uczniami. 

(dowód: akta kontroli, str.  5-11) 

2.4. Opracowany roczny plan zajęć pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 był taki 
sam dla wszystkich grup wychowawczych. Założenia pracy świetlicy były ujęte 
w układzie tygodniowym na każdy miesiąc roku szkolnego. Każdy tydzień 
obejmował inny krąg tematyczny, (np. w zimowej szacie, tydzień Ziemi, podróże 
kształcą) podzielony na działania (np. cykliczność pór roku - pogadanka, sporty 
zimowe - wyklejanka, zabawy przy muzyce, wierszyki - masażyki, nauka nakrywania 
do stołu). 

 (dowód: akta kontroli, str.  87-97) 

2.5. Do badań wytypowane zostały dwie grupy wychowawcze: przedpołudniowa  
i popołudniowa. Do grupy I  zapisano: dwóch uczniów z oddziału przedszkolnego; 
11 uczniów z klasy I, dziesięciu uczniów z klasy II, dwóch uczniów z klasy III. Do 
grupy II: ośmiu uczniów z klasy I, 16 uczniów z klasy II i trzech uczniów z klasy III.  

Obie grupy pracowały w oparciu o ten sam plan pracy. Zajęcia, określone w planie 
pracy, przeznaczone były dla dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 12 lat. W planie 
zajęć dnia, zajęcia edukacyjne zaplanowano od 8.30 do 9.00 dla grupy 
przedpołudniowej i od 13.00 do 14.00 dla grupy popołudniowej. Pomoc przy 
odrabianiu prac domowych zaplanowano od godziny 10.00 do 10.30 dla grupy 
przedpołudniowej i od 14.00 do 15.00 dla grupy popołudniowej. Od godziny 8.00 do 
8.30 dla grupy przedpołudniowej i od 15.00 do 15.30 dla grupy popołudniowej 
zaplanowano: zajęcia ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe przy 
muzyce, wyjście na plac zabaw, salę zabaw, halę sportową. 

Zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, które zaplanowano na drugi semestr 
roku szkolnego 2015/2016, to m.in.: rozmowy z wychowankami na temat 
bezpieczeństwa podczas ferii i dni wolnych, pogadanki na temat tradycji i obrzędów 
wielkanocnych, rozmowy kierowane - cechy dobrego kolegi i przyjaciela, zajęcia 
z programu MegaMisja. Zajęcia, uwzględniające potrzeby rozwojowe, dotyczyły 
m.in.: kształtowania wśród wychowanków postaw patriotycznych związanych 
z rodzinną miejscowością, uświadomienia dzieciom ich praw i obowiązków  
w rodzinie,  kształtowania postaw i zachowań niezbędnych w życiu społecznym,  
wspólnego głośnego czytania bajek, odrabiania prac domowych z wykorzystaniem 
pomocy dydaktycznych znajdujących się w świetlicy. Zajęcia uwzględniające 
możliwości psychofizyczne to m.in.: zajęcia ruchowe, sportowe i terapeutyczne, 
wyciszające, zabawy relaksacyjne, sprawnościowe, spacery, zabawy ruchowe przy 
muzyce, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy manualno-konstrukcyjne, 
rozwijające pamięć słuchową, spostrzegawczość, śpiewanie piosenek. Zajęcia 
rozwijające zainteresowania: zajęcia plastyczne, techniczne, gry i zabawy stolikowe, 
warcaby, zagadki, quizy, rebusy, zabawy ruchowe przy muzyce, zawody sportowe, 
zabawy na świeżym powietrzu, turnieje gier zręcznościowych.  

 (dowód: akta kontroli, str.  87-97, 171-183) 

W trakcie oględzin (tj. 09.12.2016 r.) stwierdzono, że w dziennikach na rok szkolny 
2016/2017 wpisano: imiona i nazwiska uczniów; klasę, do której uczęszczają; datę 
urodzenia; miejsce zamieszkania i telefon kontaktowy do rodziców; cele i zadania 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy, plan zajęć dnia, tematykę zajęć 
wychowawczo-dydaktycznych do realizacji w roku szkolnym 2016/2017, z podziałem 
na poszczególne miesiące; wykazy uczęszczania dzieci na zajęcia w świetlicy 
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w poszczególnych tygodniach oraz tematy zajęć potwierdzone podpisem 
wychowawcy.  

(dowód: akta kontroli, str.  20-24, 239-241, 286-302) 

2.6. Badanie dokumentacji przeprowadzonych zajęć świetlicowych w dwóch 
grupach wychowawczych w kwietniu 2016 r. (w roku szkolnym 2015/2016) 
utworzonych na podstawie kryteriów innych niż zdiagnozowane potrzeby 
i zainteresowania uczniów, wykazało, że zrealizowano zajęcia zakładane w rocznym 
planie pracy świetlicy. 

W badanym okresie świetlica organizowała: 

— zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne organizowane codziennie, 
np. Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie  - 06.04.2016 r., Jak powstała książka? - 
12.04.2016 r., Ekologia na co dzień. Dlaczego należy dbać o środowisko? - 
22.04.2016 r., Cechy dobrego kolegi i przyjaciela - 25.04.2016 r., Bliźniaki 
zapraszają do przyjaznego kina - 04.04.2016 r.; 

— zajęcia uwzględniające potrzeby rozwojowe, np. Wspólne czytanie wierszy Jana 
Brzechwy, zajęcia czytelnicze - 15.04.2016 r., Ekologia na co dzień, zajęcia 
kształtujące postawy proekologiczne - 22.04.2016 r., Umiejętność rozmawiania, 
mówienia i słuchania, zajęcia kształtujące postawy i zachowania niezbędne w życiu 
społecznym - 29.04.2016 r., Znaczenie przyjaźni w życiu człowieka - 26.04.2016 r.; 

— zajęcia uwzględniające możliwości psychofizyczne, np. zajęcia relaksacyjne, 
wierszyki masażyki, zabawy konstrukcyjne na dywanie przy użyciu klocków Korbo - 
04.04.2016 r., zajęcia poznawcze, wizyta w bibliotece szkolnej, zapoznanie uczniów 
z księgozbiorem - 14.04.2016 r., zajęcia relaksacyjne przy muzyce, zabawy ruchowe 
połączone ze śpiewem - 22.04.2016 r., zabawy rozwijające spostrzegawczość: 
Bystre oczko, Dobble, Kalambury - 29.04.2016 r.; 

— zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np. gry i zabawy stolikowe: 
warcaby, memory, pamięć, chińczyk - 07.04.2016 r., praca techniczna, wykonanie 
zakładki do książki - 12.04.2016 r., praca plastyczna, Okaż naturę i chroń naturę - 
22.04.2016 r., gry i zabawy integrujące grupę, układanie puzzli, zabawa ciepło - 
zimno - 29.04.2016 r.; 

— zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, zajęcia ruchowe i sportowe 
na hali sportowej, sali gimnastycznej, sali zabaw, placu zabaw, boiskach szkolnych - 
zajęcia cykliczne, codziennie od 8.00 do 8.30 i od 15.00 do 15.30; 

— odrabianie lekcji, nauka własna - zajęcia cykliczne, codziennie od 10.00 do 10.30 
i od 14.00 do 15.00. 

Zajęcia zaplanowane do realizacji uwzględniały potrzeby edukacyjne, rozwojowe, 
psychofizyczne, zapewniały rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Tematyka zajęć 
dla obu grup była taka sama. Zajęcia świetlicowe nie były dostosowane do wieku 
dzieci (grup wiekowych).  

(dowód: akta kontroli, str. 184-189) 

W sprawozdaniach z całorocznej pracy świetlicy szkolnej wymieniono realizację 
zajęć dydaktycznych, praktyczno-technicznych, muzycznych, plastycznych, gier 
i zabaw ruchowych, gier planszowych, gier multimedialnych, zajęć z użyciem 
komputera oraz oglądania programów TV, słuchania programów radiowych, a także 
czytanie baśni, bajek oraz czasopism dziecięcych i młodzieżowych. Zawarto w nim 
sformułowania mówiące o tym, że zajęcia prowadzone w świetlicy dawały uczniom 
możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania 
braków wiedzy w nauce, rozwijania sprawności manualnej, kształtowania rozwoju 
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umysłowego. Ponadto pod nadzorem wychowawcy uczniowie z klas I-VI SP 
odrabiali codziennie zadania domowe, doskonalili swoje umiejętności czytania, 
czytania ze zrozumieniem, liczenia i pisania. Wychowawcy udzielali indywidualnej 
pomocy uczniom mającym trudności z nauką. Wychowankowie uczestniczyli 
w zajęciach ruchowych, zajęciach relaksacyjnych, zajęciach rozwijających, 
np. umiejętności interpersonalne, pamięć i spostrzegawczość, zajęciach 
terapeutycznych (np. czytanie, słuchanie bajek terapeutycznych) oraz zajęciach 
muzycznych. Brali udział w konkursach, realizowali zadania ze szkolnego programu 
profilaktyki, włączyli się do akcji Szlachetna Paczka, Zbiórka Baterii. Wzięli udział 
w ogólnopolskim konkursie "Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi", 
podczas którego realizowali liczne zadania: m.in. przedstawienie "Czerwony 
Kapturek", spotkanie z książką "Czytanie łączy pokolenia". Realizowali zadania 
z programu MegaMisja. 

(dowód: akta kontroli, str.  244-252) 

Według ustaleń kontroli Kuratorium Oświaty w Lublinie (przeprowadzonej 
na zlecenie NIK), dla poszczególnych grup wychowawczych dokonano właściwego 
doboru zajęć świetlicowych. Odpowiadały one na potrzeby i możliwości edukacyjne 
uczniów, zapewniały im prawidłowy rozwój psychofizyczny. Wychowankowie mieli 
również możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz odrobienia pracy 
domowej. Sprzyjały temu następujące zajęcia świetlicowe: czytelnicze, plastyczno-
techniczne, muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem multimediów, gry i zabawy 
dydaktyczne oraz ruchowe, organizowane konkursy tematyczne, turnieje i zawody 
sportowe, a także zajęcia w gromadzie zuchowej i w kole warcabowym. 

(dowód: akta kontroli, str.  281) 

2.7. Oględziny pomieszczeń  wykazały, że świetlica była wyposażona m.in. 
w materiały, przybory i narzędzia do zajęć plastycznych, czasopisma dla dzieci, 
różne materiały pomocnicze do korzystania w pracy z dziećmi przez nauczycieli. 
Książki, słowniki, podręczniki były dostępne w bibliotece szkolonej. Na wyposażeniu 
świetlicy znajdował się również sprzęt audiowizualny, tj.: telewizor, odtwarzacz płyt 
CD, komputer z dostępem do Internetu. Na wyposażeniu pomieszczeń znajdowały 
się także zabawki, między innymi takie jak: kuchenka z wyposażeniem, warsztat 
majsterkowicza, dwa domki dla lalek z wyposażeniem, łóżeczko dla lalek, 
kilkanaście modeli samochodów drewnianych oraz samochodów plastikowych 
różnej wielkości, sześć zestawów klocków konstrukcyjnych, dwa wózki dla lalek, 
osiem lalek, klasy, kamyczki, różnego rodzaju gry planszowe, logiczne, edukacyjne, 
pamięciowe, piłki, skakanki, ringo, badminton i inne drobne przybory do gier i zabaw 
na świeżym powietrzu. 

 (dowód: akta kontroli, str. 286-302) 

W ramach kontroli doraźnej Kuratorium Oświaty w Lublinie obserwowano zajęcia 
świetlicowe w dwóch grupach wychowawczych (połączona grupa I z III oraz grupa 
IV). Odbywały się one w dwóch pomieszczeniach przeznaczonych na świetlicę. 
W jednym z nich realizowane były jednocześnie zajęcia w grupie I (13 dzieci) 
i w grupie III (9 dzieci). Wyposażenie pomieszczeń świetlicowych było adekwatne 
do rodzaju prowadzonych zajęć (np. przybory plastyczne, podręczniki, karty pracy, 
sprzęt audiowizualny), jednakże w przypadku 100% frekwencji wychowanków 
byłoby ono niedostateczne (np. brak stolików i krzesełek) i mogłoby utrudnić 
właściwą realizację zaplanowanych treści.  

(dowód: akta kontroli, str.  281) 
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2.8. W okresie od 4 do 8 kwietnia 2016 r.  i od 18 do 22 stycznia 2016 r. do świetlicy 
szkolnej zapisanych było  90 uczniów. Ustalono, że w analizowanych okresach 
liczba uczniów, pozostających pod opieką jednego nauczyciela, nie przekraczała 25. 
W badanych okresach w świetlicy nie przebywali uczniowie z powodu zastępstw, 
pod nieobecność nauczyciela danego przedmiotu. 

(dowód: akta kontroli, str.  190-230) 

W zakresie określania struktury czasu obecności uczniów w Szkole i na zajęciach 
świetlicowych wylosowano 20 uczniów, 16 z klas 0-III i 4 z klas IV - VI. 

Analiza obecności 20 uczniów wykazała, że wylosowani uczniowie 73% czasu 
pobytu w Szkole przebywali na zajęciach lekcyjnych, a 27% czasu na zajęciach 
świetlicowych. Wylosowani uczniowie z klas 0-III 69% czasu pobytu w Szkole 
przebywali na zajęciach lekcyjnych, a 31% na zajęciach świetlicowych, natomiast 
w wylosowanej grupie uczniów z klas IV-VI odpowiednio było to 90% i 10% . 

W wylosowanej grupie uczniów nie było uczniów, którzy przez cały tydzień nie 
uczestniczyli w zajęciach świetlicowych. Natomiast w całej grupie uczniów 
zapisanych do świetlicy (90 uczniów) w okresie od 4 do 8 kwietnia i od 18 do 22 
stycznia 2016 r. przez cały tydzień nie uczęszczało na zajęcia świetlicowe, a było 
na lekcjach, odpowiednio trzy i dwie osoby. W wyjaśnieniu dyrektor Zespołu podał, 
że przyczyną nieobecności tych dzieci w świetlicy było przyprowadzenie i odebranie 
dziecka przez rodziców bezpośrednio przed i po lekcjach.  

(dowód: akta kontroli, str.  231-234, 237-238) 

W toku oględzin w dniu 9 grudnia 2016 r. w świetlicy było obecnych w ciągu całego 
dnia 69 dzieci. Liczba uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie 
przekraczała 25. W tym dniu 21 uczniów nie było obecnych na zajęciach 
świetlicowych i zajęciach lekcyjnych, natomiast 7 uczniów było obecnych na 
zajęciach lekcyjnych, lecz nie było ich na zajęciach świetlicowych. Jak wyjaśnił 
dyrektor Zespołu, powodem nieobecności w przypadku 21 uczniów nieobecnych 
w świetlicy i w Szkole była wycieczka szkolna oraz choroby. Siedmiu uczniów nie 
korzystało z zajęć świetlicowych w tym dniu, ponieważ zostali dowiezieni przez 
rodziców bezpośrednio na zajęcia lekcyjne. 

(dowód: akta kontroli, str. 237-238, 286-302) 

2.9. W kontrolowanych latach dzienniki zajęć świetlicowych prowadzone były 
w formie papierowej.  

(dowód: akta kontroli, str. 20-24) 

2.10. Zespół wychowawców świetlicy w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
dokonał na koniec roku szkolnego oceny planu pracy i działalności świetlicy. Roczny 
plan pracy podlegał ewaluacji, która wymagała monitorowania poprzez analizę 
i ocenę realizacji zadań, obserwacje uczniów i ich osiągnięć. Zespół wychowawców 
świetlicy w formie pisemnej dokonywał podsumowania działalności świetlicy, 
formułował wnioski, a sprawozdania przedstawił radzie pedagogicznej. 
Sformułowano następujące wnioski: organizować kolejne edycje konkursu  
"Bezpieczni w szkole"; pracować z uczniami z dysfunkcjami, np. dysleksją, 
dysgrafią; wzmóc pracę z uczniami uzdolnionymi; kontynuować realizację zadań 
z programu MegaMisja; dbać o wystrój i dekorację świetlicy; w miarę możliwości 
uzupełniać wyposażenie świetlicy. Powyższe wnioski skutkowały 
m.in. zaangażowaniem uczniów w konkursy szkolne i pozaszkolne12. Ponadto 

                                                      
12 Np.: konkurs plastyczny  pt. „Tęczowe smaki”, organizowany przez Powiatowy Zespól ds. Szkół Promujących 
Zdrowie w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej; konkurs plastyczny pt. „Poezja Konstantego Ildefonsa 



 

14 

skutkowało to udziałem w ogólnopolskim konkursie "Baw się i ucz! Świetlica szkolna 
przyjazna uczniowi", w ramach którego wykonano m.in. następujące zadania: 
przygotowanie przedstawienia, debaty uczniowskiej, konkursu recytatorskiego, 
spotkania z książką. Kontynuowano również realizację zadań z programu 
MegaMisja (ogólnopolska inicjatywa na rzecz edukacji cyfrowej).  Zorganizowano 
też kolejną edycję konkursu "Bezpieczni w Szkole" w ramach realizacji szkolnego 
programu profilaktycznego. Doposażono świetlicę szkolną w niezbędne materiały 
papiernicze oraz w zabawki i gry. Powstały też nowe tablice, eksponujące prace 
wychowanków i kąciki zainteresowań. 

(dowód: akta kontroli, str. 244-253) 

Dyrektor Zespołu podał, że zmiana ustawy o systemie oświaty z dniem 4 czerwca 
2014 r. stworzyła bardzo dobre warunki do funkcjonowania świetlic szkolnych, 
uregulowała liczebność dzieci w grupie, zapewniła optymalny rozwój uczniów, 
wprowadziła obowiązek odrabiania prac domowych. Ustawa „wymusza” 
zorganizowanie świetlicy w szkole i zapewnienie opieki wszystkim potrzebującym 
dzieciom. Mankamentem ustawy jest ustalenie sztywnej granicy liczebności dzieci 
w grupie wychowawczej, co powoduje tworzenie dodatkowych etatów, nawet przy 
niewielkim przekroczeniu liczby dzieci w grupie.  

Dyrektor nie przekazał do organu prowadzącego, kuratora oświaty oraz innych 
instytucji propozycji rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania świetlic 
szkolnych. 

W dniu 2 grudnia 2016 r. kontroler NIK powiadomił przewodniczącą rady rodziców 
o możliwości złożenia oświadczenia dotyczącego funkcjonowania świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej w Cycowie. Przewodnicząca oświadczyła, że nie zgłasza 
uwag dotyczących funkcjonowania świetlicy w szkole. 

(dowód: akta kontroli, str. 254-255) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

1. Do dzienników zajęć świetlicowych na rok szkolny 2016/2017 wpisywano dane 
osobowe wykraczające poza zakres danych, określony w § 11 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji13. Szkoła uzyskała od rodziców pisemne zgody na przetwarzanie tych 
danych. NIK uwzględniła, że podanie tych danych w dziennikach miało na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Umożliwiało również szybkie skontaktowanie 
się wychowawców z rodzicami w przypadku takiej potrzeby, a także zapewnienie 
odpowiedniej opieki i metod opiekuńczo-wychowawczych, wynikających z informacji 
rodziców w tym zakresie. 

Dyrektor szkoły wyjaśnił, że informacje dotyczące danych osobowych rodziców 
zostały podane przez nich dobrowolnie, a wpisywanie dodatkowych informacji 
podyktowane jest troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Umieszczenie tych danych 
w dziennikach pozwalało niejednokrotnie na szybkie podjęcie działań w sytuacjach 
tego wymagających np. niesienie pomocy w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu 
wychowanków. 

(dowód: akta kontroli, str.  306-307) 

                                                                                                                                       
Gałczyńskiego oczami dziecka widziana” organizowany przez Szkolę Podstawową nr 42 im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie; konkurs na Gadżet promujący Gminę Cyców organizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Cycowie. 
13 Dz. U. poz. 1170, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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2. Uczniowie z klas I–III oraz IV–VI w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyli w tym 
samym czasie w zajęciach świetlicowych i realizowali ten sam plan pracy. 
W Zespole nie zapewniono zajęć dostosowanych do różnych wiekowo grup 
świetlicowych, przez co nie uwzględniono zróżnicowania rozwojowego dzieci 
i młodzieży oraz ich możliwości psychofizycznych. 

Dyrektor wyjaśnił, że w roku szkolnym 2015/2016 grupy świetlicowe tworzone były 
na podstawie kryterium przywozu i odwozu uczniów oraz czasu oczekiwania na 
zajęcia lekcyjne i po ich zakończeniu. W związku z tym grupy świetlicowe tworzyli 
uczniowie z klas 0-III. Uczniowie klas IV-V to nieliczna grupa (15 uczniów). Tylko 
uczniowie klasy IVa korzystali z zajęć świetlicowych przed lekcjami przez godzinę 
w czwartek i były to pojedyncze osoby. W godzinach popołudniowych byli to także 
pojedynczy uczniowie na poszczególnych godzinach pracy świetlicy. Z uwagi na to, 
że uczniowie kończyli lekcje w różnym czasie, byli krótko w świetlicy i odjeżdżali do 
domu. W godzinach popołudniowych uczniowie klas IV-V często wychodzili 
z nauczycielem na zajęcia ruchowe na boisko szkolne, bądź odrabianie lekcji (nauka 
własna) do biblioteki szkolnej.  

 (dowód: akta kontroli, str. 87-97, 172-226, 235-236)  

W Zespole diagnozowano potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, ale na tej podstawie nie utworzono grup wychowawczych. Przy organizacji 
grup wychowawczych kierowano się organizacją dowożenia oraz godzinami 
rozpoczęcia i zakończenia lekcji. Tematyka prowadzonych zajęć świetlicowych była 
taka sama dla wszystkich grup wychowawczych. W świetlicy szkolnej liczba dzieci 
pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25 uczniów. 
Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że w świetlicy prowadzono zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów i zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych 

3.1. W planach nadzoru pedagogicznego na lata 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 
uwzględniono funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Plany nadzoru pedagogicznego 
na każdy ww. rok szkolny zawierały zadania w zakresie kontroli lub monitorowania 
oraz wspomagania pracy świetlicy. Określono w nich terminy realizacji 
poszczególnych zadań, jak też zakres monitorowania i kontroli oraz formy i podmiot 
(nauczyciel wychowawca).  

W planie nadzoru na rok szkolny 2014/2015 ujęto kontrolę dzienników zajęć 
świetlicy (w styczniu i w czerwcu 2015 r.), kontrolę pracy świetlicy szkolnej 
(październik 2014 r.), kontrolę stanu technicznego klasopracowni i innych 
pomieszczeń służących uczniom (sierpień 2014 r.), kontrolę ustalenia przez 
nauczycieli terminów konsultacji z rodzicami. W zakresie wspomagania — 
przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej.   

W planie na rok szkolny 2015/2016 ujęto kontrolę dzienników zajęć świetlicy 
(w styczniu i w czerwcu 2016 r.), a w zakresie wspomagania przeprowadzenie 
szkoleniowej rady pedagogicznej. 

W planie na rok szkolny 2016/2017 ujęto kontrolę dzienników, kontrolę dokumentacji 
i funkcjonowania świetlicy szkolnej, w zakresie monitorowania: działania 
podejmowane przez bibliotekę i świetlicę szkolną w zakresie upowszechniania 
czytelnictwa, w zakresie wspomagania  przeprowadzenie szkoleniowej rady 
pedagogicznej oraz obserwację zajęć świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 256-268)  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W roku szkolnym 2014/2015 dyrektor prowadził nadzór pedagogiczny 
nad funkcjonowaniem świetlicy w formie kontroli. Dwukrotnie w ciągu roku 
szkolnego14, za pomocą arkusza kontroli dzienników, skontrolowano jakość zapisów 
w dziennikach zajęć oraz ich kompletność. W dniu 10 października 2014 r., przy 
użyciu arkusza kontroli pracy świetlicy szkolnej, dyrektor skontrolował dziennik, 
obserwował w wybranym czasie liczbę uczniów przypadających na jednego 
wychowawcę, ocenił realizację zadań z planu pracy świetlicy, obserwował 
zachowanie uczniów przebywających w świetlicy, by ocenić, w jaki sposób 
uczniowie stosują się do regulaminu świetlicy, dokonał oceny wystroju, estetyki 
i wyposażenia świetlicy. Natomiast w dniu 28 sierpnia 2014 r. dokonał przeglądu 
stanu technicznego świetlicy oraz innych pomieszczeń, w których prowadzone były 
zajęcia świetlicowe. 

W roku szkolnym 2015/2016 dwukrotnie w ciągu roku szkolnego15, dyrektor 
skontrolował dzienniki zajęć świetlicowych. W ramach nadzoru dyrektor 
przeprowadził obserwację zajęć świetlicowych w dniu 29 stycznia 2016 r. 

Dyrektor Zespołu, w wyjaśnieniu dotyczącym szkolenia zawodowego nauczycieli 
podał, że w zakresie wspomagania, każdego roku nauczyciele uczestniczyli 
w szkoleniowych radach pedagogicznych, np. ocenianie kształtujące jako skuteczny 
sposób przygotowujący uczniów do uczenia się przez całe życie; bezpieczeństwo 
w sieci — zagrożenia związane z cyberprzemocą. Ponadto nauczyciele świetlicy 
doskonalili swoje umiejętności na różnorodnych kursach i warsztatach. 

(dowód: akta kontroli, str. 269-276, 283-285) 

W wyniku nadzoru pedagogicznego wychowawcy dokonali zmian i uzupełnień 
w dziennikach zajęć świetlicowych (m.in. uzupełniono brakujące tematy zajęć). 
Z ustaleń nadzoru pedagogicznego wynikało ponadto, że liczba uczniów 
przypadających na jednego wychowawcę nie przekraczała 25, nauczyciele 
realizowali zajęcia zgodnie z planem pracy, uczniowie stosowali się do regulaminu 
świetlicy, wystrój i estetyka świetlicy nie budziły zastrzeżeń. Wskazano m.in.,  
że należy zadbać o uzupełnienie dekoracji na ścianach, wyeksponować regulamin 
świetlicy w widocznym miejscu,  włączać wszystkich uczniów w zajęcia świetlicowe.  

(dowód: akta kontroli, str. 269-276, 283-285) 

3.2. W dniu 12 stycznia 2016 r. organ prowadzący przeprowadził kontrolę 
organizacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Cycowie. 
W wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i nie formułowano wniosków. 

(dowód: akta kontroli, str. 277-278) 

3.3. W latach szkolnych 2014/2015–2015/2016 Lubelski Kurator Oświaty, w ramach 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, nie badał, w formie ewaluacji lub kontroli, 
działalności świetlicy szkolnej. 

Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 24 października 2016 r., na zlecenie NIK, 
przeprowadziło kontrolę doraźną dotyczącą oceny organizacji i prowadzenia zajęć. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń. 

(dowód: akta kontroli, str. 279-282) 

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

 

                                                      
14 Tj. w dniu 02.02.2015 r. i 30.06.2015 r. 
15 Tj. w dniu 15.02.2016 r. i 15.07.2016 r. 
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Dyrektor opracował a następnie realizował plan nadzoru pedagogicznego, w którym 
uwzględniono funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Nadzór pedagogiczny 
funkcjonowania świetlicy szkolnej prowadzony był w formie kontroli, wspomagania 
oraz monitorowania. Ustalone wnioski były wykorzystywane do poprawy 
funkcjonowania świetlicy szkolnej.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni 
od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Lublinie. 

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

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

 

Lublin, dnia 19 stycznia 2017 r. 

 

 

 
 

Dyrektor 

Kontroler Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 
Edward Lis 

(–) 

Roman Pajer 
Specjalista kontroli państwowej 

(–) 

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

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

 

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