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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/092 – Funkcjonowanie świetlic szkolnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Stefan Gados, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/136/2916 
z dnia 7 listopada 2016r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Kazimierz Stodolak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/135/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 (Kuratorium) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty od 7 marca 2016 r. Poprzednio, do 
dnia 2 lutego 2016 r., funkcję tę pełnił Jacek Wojtas.  

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Powyższą ocenę uzasadnia fakt, że Kurator Oświaty opracował plany nadzoru 
pedagogicznego na lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016 i 2016/2017 
i w wymaganych terminach podawał je do publicznej wiadomości. Kurator opracował 
i przedstawiał Ministrowi Edukacji Narodowej (MEN), w wymaganym terminie, wyniki 
i wnioski z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego w poprzednim roku szkolnym. 
Przeprowadzane w szkołach kontrole i ewaluacje poprzedzone były analizą ryzyka, 
na podstawie której typowano szkoły do kontroli. Planowe kontrole funkcjonowania 
świetlic przeprowadzono w szkołach w 2016 r. w zakresie „Prawidłowość organizacji 
pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej”, 
a ustalenia, spostrzeżenia i wnioski z tych kontroli ujęto w „Sprawozdaniu z nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie 
od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.”, skierowanym do MEN. Kontrole doraźne, 
przeprowadzone w 2014 r. obejmowały zakresem „Zgodność z przepisami prawa 
organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole 
podstawowej”, a wniosek z tych kontroli zawarto w „Sprawozdaniu z nadzoru 
pedagogicznego, sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie 
od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r., przekazanym do MEN. Dokonywane przez 
Kuratora ewaluacje nie dotyczyły zagadnienia funkcjonowania świetlic szkolnych, 
obejmując swoim zakresem dziedziny, wymagane wobec szkół i placówek przez 

                                                      
1 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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MEN w obowiązujących rozporządzeniach. Kurator, w ramach nadzoru 
pedagogicznego dot. funkcjonowania świetlic szkolnych, wspomagał nauczycieli 
poprzez organizowanie szkoleń i konferencji w tym zakresie. Współpracował także 
z Podkarpackim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i opracował, wspólnie z tą 
jednostką, priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli, obejmujące 
wychowawców świetlc. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opracowanie przez Kuratora planu nadzoru pedagogicznego 

Kurator opracował plan nadzoru pedagogicznego na lata 2014/2015 , 2015/2016 
i 2016/2017 oraz w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny, którego dotyczy, podał go do publicznej wiadomości. 

W planach nadzoru pedagogicznego na lata 2014/2015 i 2016/2017 nie 
uwzględniono zagadnień dotyczących świetlic szkolnych. W planie nadzoru 
pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 zaplanowano przeprowadzenie 105 
kontroli w publicznych szkołach podstawowych uwzględniających zagadnienia 
dotyczące świetlic szkolnych. Tematyka tych kontroli dotyczyła prawidłowości 
organizacji pracy świetlicy szkolnej. 

Ustalono, że działania Kuratora poza przeprowadzeniem kontroli wg 
kwestionariuszy określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (MEN) i opisu 
funkcjonowania świetlicy nie obejmowały działań mających na celu inspirowanie 
i intensyfikowanie działań służących poprawie i doskonaleniu pracy świetlic 
szkolnych, aby były one ukierunkowane na rozwój uczniów. 

                                                  ( dowód akta kontroli str. 8-36)                       

Kurator jako formę analizy ryzyka traktował przeprowadzenie w miesiącach luty – 
kwiecień 2014 r. w województwie podkarpackim monitorowania stanu przygotowania 
publicznych szkół podstawowych na przyjęcie pierwszoklasistów, w tym dzieci 
sześcioletnich. Dokonując analizy arkuszy z monitorowania w niektórych szkołach 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące obowiązku zapewnienia opieki uczniom. 
Na podstawie wyników tego monitoringu Kurator ustalił liczbę (według zaleceń MEN 
10 %) szkół objętych kontrolą w roku szkolnym 2015/2016 oraz dokonał ich wyboru 
do kontroli. Dokonując wyboru szkół do ewaluacji przyjęto kryterium losowe. Kurator 
określał przedmiot ewaluacji problemowych na podstawie wytycznych MEN. 

                                                   ( dowód akta kontroli str. 37-46)                       

 

2. Opracowanie przez Kuratora wyników i wniosków z nadzoru 
pedagogicznego 

Kurator opracował i przedstawił MEN do dnia 15 czerwca (w latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016) wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego 
w okresie od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego 
roku szkolnego. W przesłanym 14 czerwca 2016 r. do MEN sprawozdaniu z nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora w okresie od 1 czerwca 2015r. do 
31 maja 2016r. wykazano, że w planowym zadaniu z zakresu nadzoru 
pedagogicznego „Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej, zorganizowanej 
w publicznej szkole podstawowej” zaplanowano 105 kontroli, a przeprowadzono 111 
kontroli. Wyniki przeprowadzonych kontroli były podstawą do wydania dyrektorom 
publicznych szkół podstawowych 12 zaleceń. Wnioski wynikające z analizy wyników 
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kontroli dotyczyły: informowania organów prowadzących o potrzebie organizacji 
świetlic szkolnych zgodnie z przepisami prawa, zwiększenia ilości obserwacji zajęć 
świetlicowych, częstszego kontrolowania prowadzonej dokumentacji pracy świetlicy. 

W zaleceniach zawartych w protokołach kontroli oraz spostrzeżeniach 
kontrolujących podano , że najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: art.67 ust 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2 zwanej dalej ustawą 
o systemie oświaty, art. 67 ust.1 pkt 3 ustwwy o systemie oświaty. 

Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia kontrolującego 
dotyczyły: konieczności doposażenia świetlicy w pomoce dydaktyczne, konieczności 
modernizacji bazy. W części C pkt 3.1.5 „ Wnioski z kontroli planowych” 
powyższego sprawozdania nie wykazano treści dotyczących świetlic szkolnych. 

                                                              ( dowód akta kontroli str. 47-99  )                     

3. Kontrole funkcjonowania świetlic szkolnych 

 

W okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. wizytatorzy Kuratorium 
przeprowadzili – w publicznych szkołach podstawowych – łącznie 673 kontrole, 
z tego: 367 to planowe, a 306 – doraźne. W okresie tym przeprowadzono 111 
planowych kontroli funkcjonowania świetlic szkolnych, natomiast nie dokonywano – 
w takim zakresie – kontroli doraźnych.  

W okresie od 1 czerwca 2014 r do 31 maja 2015 r. przeprowadzono – w takich 
samych szkołach – łącznie 908 kontroli, z tego 644 – planowych, a 264 – doraźnych. 
W okresie tym kontrole funkcjonowania świetlic szkolnych wykonano w 14 szkołach 
– wszystkie jako doraźne; natomiast nie było kontroli planowych w tym zakresie.  

                                                              (dowód akta kontroli str. 100) 

Jak wyjaśniła Pani Bożena Pasieka – Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania 
Edukacją w Kuratorium, „w roku szkolnym 2014/2015 nie prowadzono kontroli 
planowych dotyczących świetlic szkolnych. W roku szkolnym 2015/2016, zgodnie 
z Podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa z dnia 
23.07.2015 r. (DJE-WNP.4092.114.2015.AL) zaplanowano 111 kontroli planowych 
w zakresie prawidłowości organizacji pracy świetlicy w publicznej szkole 
podstawowej”. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 42) 

Ww. kontrole planowe, prowadzone przez Kuratora w okresie styczeń - maj 2016 r., 
dotyczyły jednej tematyki: „Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej 
zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej”.  

                                                              (dowód akta kontroli str. 101 - 104) 

W sporządzonym dla MEN Sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 
2015 r. do 31 maja 2016 r. (Sprawozdanie z nadzoru 2015-2016), w części dot. 
kontroli problemowych, w osobnym punkcie zawarto ww. tematykę określając, że 
celem kontroli była ocena zapewnienia przez publiczną szkołę podstawową 
możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami prawa. Jak 
wynikało z dalszych zapisów, przeprowadzone kontrole uwzględniały w swoich 
zakresach, między innymi: informacje ogólne o organizacji pracy świetlicy, dziennik 
zajęć prowadzonych w świetlicy, dokumentowanie tych zajęć oraz warunki pracy 
świetlicy, nie obejmując np. prowadzenia obserwacji zajęć świetlicowych. 

                                                      
2 Dz.U.z 2015 r. poz. 2156 , ze zm. 
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Główne ustalenia, jakie wynikały z tych kontroli, były następujące: 

I) w 108 szkołach zorganizowano świetlice, w 3 szkołach – nie, z takich powodów, 
podawanych przez dyrektorów:  

a/ dyrektor nie przeprowadził diagnozy potrzeb rodziców w zakresie opieki 
świetlicowej, 

b/ rodzice uczniów nie złożyli w szkole wniosków o zapewnienie dzieciom opieki 
świetlicowej, 

c/ brak zgody organu prowadzącego na funkcjonowanie świetlicy w szkole; 

II) w 6 szkołach liczba uczniów podczas zajęć na świetlicy, prowadzonych przez 1 
wychowawcę, była większa od 25. Dyrektorzy tłumaczyli to najczęściej tym, że: 

a/ z uwagi na potrzeby rodziców, przyjęto wszystkie zgłoszone dzieci. W szkole jest 
asystent, który część godzin pracuje w świetlicy, jednak nie można mu przypisać 
grupy, 

b/ niektórzy uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej sporadycznie, w tych dniach 
liczba dzieci w grupie nie przekracza 25, 

c/ organ prowadzący nie wyraził zgody na zwiększenie liczby etatów nauczycielskich 
w świetlicy; 

III) we wszystkich 108 szkołach prowadzone były dzienniki zajęć świetlicy, w których 
wpisane były: plan pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016, imiona i nazwiska 
uczniów korzystających ze świetlicy, tematy przeprowadzonych zajęć, a ponadto – 
podpisy wychowawców świetlicy, potwierdzające przeprowadzenie zajęć. W 107 
szkołach do dzienników wpisany był oddział, do którego uczęszczają uczniowie, zaś 
w 105 odnotowywano w dzienniku obecność uczniów na poszczególnych godzinach 
zajęć w świetlicy; 

IV) w kontrolowanych szkołach zdiagnozowano potrzeby rodziców w zakresie opieki 
świetlicowej. Godziny pracy świetlicy szkolnej mieściły się w przedziale od „do 2 
godzin dziennie” w 2 szkołach do „powyżej 10 godzin dziennie” – w 9 szkołach.  

Czas pracy świetlicy był dostosowany do organizacji dojazdu uczniów do szkoły 
w 87 jednostkach, a w 105 szkołach – uwzględniał też inne okoliczności, 
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (dostosowanie są do potrzeb 
pracujących rodziców, oczekiwanie uczniów na zajęcia dodatkowe).  

Liczba uczniów, przyjętych do świetlicy, w 100 szkołach uwzględniała wszystkie 
zgłoszenia rodziców, natomiast w 8 szkołach – nie, z powodów (podanych przez 
dyrektorów szkół) braku pomieszczeń na potrzeby pracy świetlicy lub braku 
diagnozy potrzeb rodziców; 

V) Oferta zajęć w świetlicy uwzględniała – we wszystkich 108 szkołach objętych 
kontrolą: 

a/ odrabianie lekcji,  

b/ zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

c/ zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów  

W 106 szkołach w ofercie znalazły się także inne zajęcia, uwzględniające potrzeby 
edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne, takie jak: 
nauka gry w szachy, teatralne, przygotowywanie prac na konkursy plastyczne, 
zajęcia profilaktyczne, gry i zabawy integracyjne, projekcje filmów edukacyjnych. 
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Wyniki kontroli były podstawą do wydania dyrektorom publicznych szkół 
podstawowych 12 zaleceń, które dotyczyły przestrzegania przepisów: 

- art. 67 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty (nie więcej niż 25 uczniów na świetlicy 
pod opieką 1 wychowawcy) - 6 zaleceń, 

- art. 67 ust.1 pkt 3 cyt. ustawy o systemie oświaty (zapewnienie uczniom 
możliwości korzystania ze świetlicy) - 3 zalecenia, 

- § 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 dokumentacji (dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika zajęć 
świetlicy) - 3 zalecenia. 

Najczęściej występujące w arkuszach kontroli spostrzeżenia dotyczyły konieczności 
doposażenia świetlicy w pomoce dydaktyczne i konieczności modernizacji bazy. 

W ww. Sprawozdaniu z nadzoru 2015-2016, przekazanym do MEN w dniu 14 
czerwca 2016 r., sformułowano dwie grupy wniosków, wynikających z analizy 
wyników kontroli.  

Wnioskami wskazującymi na potrzeby w zakresie wspomagania pracy szkół 
podstawowych, określającymi zakres wspomagania, były: 

- przekazywać spostrzeżenia i wnioski z kontroli na spotkaniach z dyrektorami 
i organami prowadzącymi szkoły; 

- informować organy prowadzące o potrzebie organizacji świetlic zgodnie 
z przepisami prawa. 

 Wnioskami wskazującymi na potrzeby w zakresie planowania nadzoru 
pedagogicznego, były: 

- zwiększyć ilość obserwacji zajęć świetlicowych; 

- częściej kontrolować prowadzoną dokumentację pracy świetlicy. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 105 – 111) 

Wymienione wcześniej kontrole doraźne, w 13 przypadkach przeprowadzone 
zostały w 2014 r., zaś ich tematykę określono jako „Zgodność z przepisami prawa 
organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole 
podstawowej”. Po kontrolach tych wydano 12 zaleceń, z tego: dotyczących 
zapewnienia uczniom możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej, zgodnie z art. 67 
ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty – w 5 przypadkach, oraz zorganizowanie 
zajęć na świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów, przypadających na jednego 
wychowawcę podczas zajęć w świetlicy nie przekraczała 25, zgodnie z § 7 ust. 2 
załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze 
zm.) – w 7 przypadkach. W jednym przypadku nie wydano zaleceń, bowiem nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Tematyką 14-tej kontroli, przeprowadzonej w kwietniu 2015 r. w reakcji na wniosek 
(skargę) rodzica, było „Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie organizacji roku 
szkolnego oraz w zakresie organizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych 
przez szkołę w okresie ferii świątecznych i dodatkowych dni wolnych od zajęć.” 
Kontrola nie potwierdziła zarzutów rodzica, stąd nie wydano zaleceń. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 112 – 116) 
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W Sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r., przekazanym 
do MEN w dniu 15 czerwca 2015 r., w części dot. kontroli doraźnych – wśród pięciu 
wniosków wynikających z analizy wyników kontroli doraźnych – zawarto jeden 
o treści: „Przestrzeganie statutu szkoły zwłaszcza w zakresie organizacji pracy 
świetlicy szkolnej”. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 117 – 123)   

Badanie zakresu i ustaleń kontroli, dokonanych przez Kuratora w świetlicach, 
przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji, dotyczącej 8 kontroli. Doboru 
próby – spośród 111 kontroli planowych i 14 kontroli doraźnych – dokonano wg 
podanych niżej zasad, a wytypowane do analizy jednostki to: 

spośród kontroli planowych:  

- 2 szkoły kontrolowane w 2016 r., wybrane do obecnej kontroli NIK; 

- 3 szkoły wg doboru losowego z interwałem 

spośród kontroli doraźnych: 

- 3 szkoły wg doboru losowego z interwałem.  

Dobraną próbę stanowiły dokumentacje dot. kontroli w: 

1/ Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie; 
2/ Szkole Podstawowej w Wólce Pełkińskiej;  
3/ Szkole Podstawowej w Długiem; 
4/ Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle; 
5/ Szkoły Podstawowej w Olszanach; 
6/ Szkole Podstawowej w Dubiecku (wybrana do obecnej kontroli NIK);  
7/ Szkole Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu; 
8/ Szkole Podstawowej w Zagórzu (wybrana do obecnej kontroli NIK). 
 
                                                              (dowód akta kontroli str. 124) 
 
Na podstawie analizy dokumentacji 8 kontroli – dotyczącej kontroli planowych oraz 
doraźnych, przeprowadzonych w latach 2014-2016 przez wizytatorów Kuratorium – 
w 6 z nich (75% badanej próby) stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

A/ w dokumentacji kontroli doraźnych, przeprowadzonych – na podstawie przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ze zm.), uchylonego 
z dniem 1 września 2015 r. – w: 

a/ Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie – brak tematyki w upoważnieniu do 
kontroli, mimo wymogu podania jej w takim upoważnieniu, określonego w § 12 ust. 2 
pkt 5 ww. rozporządzenia; 

b/ Szkole Podstawowej w Wólce Pełkińskiej – protokół kontroli: 

- nie zawiera daty wydania i numeru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, co 
stanowi naruszenie przepisów § 14 ust. 2 pkt 2 cyt. rozporządzenia, 

- nie określa terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli, ze wskazaniem dni, 
w których odbywała się kontrola, niezgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia,  

- nie wskazuje terminu realizacji zalecenia, wydanego po kontroli, co narusza 
przepis § 14 ust. 2 pkt 5 cyt. rozporządzenia,  
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- nie zawiera pouczenia o prawie zgłoszenia przez dyrektora szkoły zastrzeżeń do 
ustaleń w nim zawartych, mimo wymogu z § 14 ust. 2 pkt 6 cyt. rozporządzenia,  

- nie podaje miejsca i daty jego podpisania, wbrew § 14 ust. 2 pkt 8 ww. 
rozporządzenia, 

- nie określa daty jego sporządzenia, mimo wymogu zawartego w § 14 ust. 1 pkt 2 
cyt. rozporządzenia;  

c/ Szkole Podstawowej w Długiem – protokół kontroli: 

- nie zawiera daty wydania i numeru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, co 
stanowi naruszenie przepisów § 14 ust. 2 pkt 2 cyt. rozporządzenia, 

- nie posiada terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli, ze wskazaniem dni, 
w których odbywała się kontrola, niezgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia,  

- nie określa terminu realizacji zalecenia, wydanego po kontroli, co narusza przepis 
§ 14 ust.2 pkt 5 cyt. rozporządzenia,  

- nie zawiera pouczenia o prawie zgłoszenia, przez dyrektora szkoły, zastrzeżeń do 
ustaleń w nim zawartych, mimo wymogu z § 14 ust. 2 pkt 6 cyt. rozporządzenia,  

- nie wskazuje miejsca i daty jego podpisania, wbrew § 14 ust. 2 pkt 8 ww. 
rozporządzenia, 

- nie określa daty jego sporządzenia, mimo wymogu zawartego w § 14 ust. 1 pkt 2 
cyt. rozporządzenia. 

                                                          (dowód akta kontroli str. 112 – 113; 125 – 133) 

Jak wyjaśniła Pani Bożena Pasieka – Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania 
Edukacją w Kuratorium, „wskazane uchybienia w w/w protokołach stanowiące 
naruszenie przepisów § 14 ust. 1 pkt 2 oraz §14 ust. 2 pkt 2, 5, 6, 8 rozporządzenia 
MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego takie jak brak 
dat, numeru upoważnienia wynikały z faktu, że znajdują się one na upoważnieniu, 
zawiadomieniu o kontroli, co stanowi pełną dokumentację kontroli, nieokreślenie zaś 
terminu realizacji zalecenia i pouczenia o prawie zgłoszenia przez dyrektora 
zastrzeżeń w formie pisemnej wiąże się z ustnym pouczeniem dyrektora w tej 
sprawie, na co wskazuje zachowanie dyrektora tj. odpowiedź dyrektora na zalecenia 
przesłana po kontroli do KO (przesłana następnego dnia po kontroli w jednym 
przypadku i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – w drugim, gdyż dotyczyło 
to organizacji nowego roku szkolnego)”. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 150 – 153)  

B/ W dokumentacji kontroli planowych, przeprowadzonych – w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270), obowiązującego od 1 września 2015 r. 
– w: 

a/ Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle – brak dokumentu (lub potwierdzenia odbioru 
w protokole kontroli), poświadczającego przekazanie dyrektorowi szkoły 1 egz. 
protokołu, stosownie do § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia; 

b/ Szkole Podstawowej w Olszanach –  

- protokół kontroli nie zawiera nazwy i siedziby organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny (wymóg zawarty w § 17 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia),  

- brak dokumentu (lub potwierdzenia odbioru w protokole kontroli), 
poświadczającego przekazanie dyrektorowi szkoły 1 egz. protokołu, stosownie do 
§ 17 ust. 2 ww. rozporządzenia; 
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c/ Szkole Podstawowej w Dubiecku –  

- protokół kontroli nie zawiera nazwy i siedziby organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny (wymóg zawarty w § 17 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia),  

- brak dokumentu (lub potwierdzenia odbioru w protokole kontroli), 
poświadczającego przekazanie dyrektorowi szkoły 1 egz. protokołu, wymaganego 
przez § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 134 - 149 

 Odnośnie wskazanych wyżej nieprawidłowości Pani Dyrektor Wydziału Jakości 
i Zarządzania Edukacją w Kuratorium wyjaśniła, że „protokół kontroli planowej jest 
automatycznie generowany przez platformę www.seo2.npseo.pl w dniu 
przeprowadzania kontroli. Po podpisaniu przez dyrektora i wizytatora, jeden 
egzemplarz pozostaje w dokumentacji szkolnej, a drugi w dokumentacji KO. 
Platforma nie generuje na wydruku informacji o przekazaniu 1 egz. protokołu 
dyrektorowi szkoły, są one jednak zawsze pozostawiane w szkole. W czasie pisania 
protokołu kontroli (na platformie) wizytator wypełnienia aktywne pola, nie może 
jednak dokonywać dodatkowych wpisów. Elektroniczna wersja protokołu daje 
możliwość sprawdzenia nazwy i siedziby organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, nie jest on jednak generowany na wydruku. Wzory protokołów 
generowanych przez platformę są jednolite w całej Polsce. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 150 – 153) 

W dokumentacji kontroli w ww. szkołach w Zagórzu i w Tarnobrzegu nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 

4. Zakres obejmowania  zagadnień, dotyczących świetlic 
szkolnych – w szczególności określonych w art. 67 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty – w ewaluacjach zewnętrznych 
(całościowych i problemowych), prowadzonych przez 
Kuratora 

 

W badanym okresie wizytatorzy Kuratorium przeprowadzili – w publicznych szkołach 
podstawowych – łącznie 787 ewaluacji zewnętrznych, z tego 418 – w roku szkolnym 
2014/15 oraz 369 – w roku 2015/16. Spośród 418 ewaluacji, 48 było całościowych 
a 370 – problemowych, zaś spośród 369 ewaluacji, 24 były całościowe a 345 – było 
problemowych.  

W ewaluacjach tych nie badano zagadnień, związanych z funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych.  

                                                              (dowód akta kontroli str. 154) 

Jak wyjaśniła Pani Małgorzata Rauch – Kurator, „zgodnie z § 6 rozporządzenia MEN 
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270), 
ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzona w zakresie wymagań, określonych 
w rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół 
i placówek (Dz.U.2015.1214). W roku szkolnym 2015/2016 ewaluację zewnętrzną 
prowadzono m.in. w zakresie wymagania 6 `Szkoła lub placówka wspomaga rozwój 
uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji`. W ramach prowadzonych 
badań ewaluacyjnych nie uwzględnia się zagadnienia, dotyczącego funkcjonowania 
świetlic”.   

Opis stanu 
faktycznego 
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Pani Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Kuratorium dodatkowo 
wyjaśniła, że „w roku szkolnym 2014/2015 ewaluacje zewnętrzne były 
przeprowadzane zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 
2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2009.168.1324) w zakresie 
wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia. W roku szkolnym 
2014/2015 ewaluację zewnętrzną prowadzono m.in. w zakresie wymagania 6 
`Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 
indywidualnej sytuacji`. W ramach prowadzonych badań ewaluacyjnych nie 
uwzględniano zagadnienia dotyczącego funkcjonowania świetlic”. 

                                                              (dowód akta kontroli str. 42; 155) 

Zapisy, związane ze świetlicami, znalazły się w 3 raportach z ewaluacji 
całościowych, przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
2014/2015,  

W raporcie dotyczącym takiej szkoły nr 5 w Jarosławiu wymieniono świetlicę jako 
element bazy, funkcjonującej w szkole („Obraz szkoły”), podając też, że „zapewnia 
opiekę dzieciom przed ropoczeciem zajęć jak również po ich zakończeniu” a także, 
iż „została poszerzona o część jadalną” („Wyniki ewaluacji”). 

                                                              (dowód akta kontroli str. 156 – 160) 

W raporcie dotyczącym szkoły w Czeluśnicy zapisano, że …„Uczniowie pierwszego 
etapu edukacyjnego podają, że w szkole najbardziej podobają im się [….] świetlica” 
(„Wyniki ewaluacji”). 

                                                              (dowód akta kontroli str. 161 -163) 

W raporcie dotyczącym szkoły w Leżajsku, w „Wyniku ewaluacji” zawarto, że 
…„…opracowano nowe procedury przyprowadzania i odprowadzania dzieci ze 
świetlicy”…; „modernizacji jedynie wymaga świetlica szkolna”... oraz że partnerzy 
szkoły dostrzegli pozytywne zmiany w dziedzinie opieki „(bardzo dobrze działająca 
świetlica)”.  

                                                              (dowód akta kontroli str. 164 – 167) 

Kurator Oświaty – w sprawie działań, jakie kryją się pod pojęciem „promowania 
wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej”, o którym mowa w cyt. rozporządzeniu w sprawie 
nadzoru pedagogicznego z 27 sierpnia 2015 r. – podała, iż „na gruncie ww. 
rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, promowanie wykorzystania ewaluacji 
w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej jest rozciągniętym w czasie procesem budowania zasobów i kultury 
ewaluacji w oświacie, w szczególności poprzez:  
a) usprawnianie procesu ewaluacji (wysoka jakość), w tym kształtowanie 
optymalnego modelu wizytatora prowadzącego ewaluację; 
b) prowadzenie ewaluacji w sposób możliwie najbardziej interaktywny; 
c) ukierunkowanie ewaluacji na jej użyteczność – jakość raportów i ich 
przystępność; 
d) tworzenie wiedzy, która może być wykorzystana na bieżąco przez jednostki 
edukacyjne/organy prowadzące, ale zawiera też potencjał informacyjny 
o charakterze strategicznym  

                                                              (dowód akta kontroli str.45)                      
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4. 5.Wspomaganie przez Kuratora szkoły i nauczycieli w ramach 
nadzoru pedagogicznego dotyczącego funkcjonowania 
świetlic szkolnych. 

Kurator w ramach nadzoru pedagogicznego dotyczącego funkcjonowania świetlic 
szkolnych wspomagał szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 poprzez 
sporządzenie: sprawozdania z nadzoru do MEN, 2 analiz z konferencji, 3 raportów 
z ewaluacji całościowych, 14 protokołów kontroli doraźnych. W zakresie innych 
czynności np. szkolenia, narady nie wykazano działania Kuratora. 

Kurator w ramach nadzoru pedagogicznego dotyczącego funkcjionowania świetlic 
szkolnych wspomagał szkoły i nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 poprzez 
sporządzenie: sprawozdania z nadzoru do MEN, 2 analiz z konferencji, 111 
protokołów kontroli planowych, w zakresie innych czynności np. szkolenia, narady 
wykazano 1 czynność. 
Wyjaśniając przyczyny, które wpłynęły na stwierdzoną skalę podejmowanych 
czynności wspomagania szkół w zakresie funkcjonowania świetlic Kurator 
stwierdziła m.in., że „ Organizacja szkolenia pt. Zajęcia i opieka świetlicowa dla 100 
czynnych zawodowo nauczycieli z województwa podkarpackiego, która odbyła się 
w 2015 r. wynikała z potrzeb zgłoszonych przez nauczycieli w ramach badania 
ankietowego, prowadzonego przez Kuratora Oświaty w ramach realizacji procesu 
wspierania doskonalenia nauczycieli. Takiego tematu oczekiwało 78% nauczycieli, 
którzy odpowiadzieli na pytanie ankietowe. Nie było to zadanie wiodące, ponieważ 
funkcjonowania świetlic nie było zawarte w podstawowych kierunkach polityki 
oświatowej państwa w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016.” 
                                                ( dowód akta kontroli str.168- 173)                                    
  

5. 6.Współpraca Kuratora z Podkarpackim Centrum Edukacji 
Nauczycieli. 

Ustalono, że w ramach współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie (PCEN) Kurator opracował w latach 2014 – 2016 wspólnie z PCEN 
priorytety (obejmujące trzy lata szkolne) doskonalenia zawodowego nauczycieli dla 
wychowawców świetlic poprzez realizację zadania zleconego pod nazwą 
Konferencja zajęcia i opieka świetlicowa w szkole w dniu 23.11.2015 r. dla 112 
osób. Tematyka wystąpień podczas konferencji obejmowała: prawne problemy 
świetlicy szkolnej w zakresie opieki, wychowania, dydaktyki, oddziaływaniń 
dydaktyczno – terapeutycznych, miejsca nauczyciela świetlicy w nowym systemie 
kompleksowego wspomagania, świetlicy szkolnej jako istotnego elementu systemu 
wychowawczego szkoły, aspekty psychologicznej działalności profilaktyczno – 
wychowawczej w świetlicy szkolnej, rolę i funkcję świetlicy szkolnej w edukacji 
ucznia, upowszechnianie kultury zdrowotnej w świetlicy szkolnej, pedagogikę 
zabawy w świetlicy szkolnej, koncepcję pracy świetlicy szkolnej – przykład dobrej 
praktyki, pomysł na pracę wychowawczą w świetlicy, nowe techniki plastyczne 
w pracy świetlicowej. 
Ze względu na brak nauczycieli doradców metodycznych świetlic szkolnych nie 
opracowywano dla nich programów doskonalenia zawodowego. 
Kurator wspólnie z PCEN zorganizował w latach szkolnych 2014/2015 oraz 
2015/2016 dwa szkolenia dla nauczycieli – wychowawców świetlic tj.: Świetlica dla 
dziecka integralną częścią szkoły (w dniu 8. 12. 2014 r.) 4 godziny, brało w nim 
udział 25 osób; Świetlica dla dziecka (w dniu 8. 12. 2015 r.) 4 godziny, brało w nim 
udział 13 osób. Ponadto przekazywano informacje dotyczące działalności świetlic 
dyrektorom szkół podczas konferencji organizowanych w każdym powiecie 
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w terminie wrzesień – październik każdego roku w trakcie panelu dotyczącego 
zmian oświatowych oraz wychowania do wartości.  
                                                             (dowód akta kontroli str. 174-238)                     
 

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

W badanej próbie 8 dokumentacji kontroli, w 3 stwierdzono nieprawidłowości, 
polegające na naruszeniu przepisów § 14 ust. 1 pkt 2 oraz § 14 ust. 2 pkt 2, 5, 6, 8 
cyt. rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (uchylonego z dniem 1.09.2015 r.) – w 3 aktach dotyczących 
kontroli doraźnych, zwłaszcza w upoważnieniach i w protokołach kontroli. Podawane 
przez Panią Dyrektor Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Kuratorium 
okoliczności, wyjaśniające przyczyny powstania stwierdzonych nieprawidłowości, 
wskazują na występowanie – w innych dokumentach, tworzących akta kontroli – 
brakujących elementów (daty, numery, terminy), które powinny znajdować się 
w upoważnieniu i protokole kontroli, stosownie do wymogów ww. rozporządzenia; 
oraz powołują dokumenty, poświadczające dokonanie czynności w sposób ustny, 
mimo wymogu pisemności (termin realizacji zaleceń i formuła pouczenia 
w protokole); 

. 
Uwagi NIK odnoszą się do przypadków naruszenia przepisów § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2 cyt. rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2015 r. – stwierdzonych w 3 aktach dot. 
kontroli planowych (spośród ww. 8 dokumentacji). Wskazane przez Panią Dyrektor 
Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Kuratorium okoliczności wyjaśniające 
przyczyny powstania stwierdzonych nieprawidłowości wskazują, że wymagany 
przez MEN elektroniczny formularz protokołu kontroli nie zawiera wszystkich 
elementów, przewidzianych dla takiego protokołu przepisami cyt. rozporządzenia 
MEN z 27 sierpnia 2015 r., stąd nie ma ich w badanej dokumentacji 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV.  Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli3, wnosi o: 

Podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia zawierania w aktach kontroli 
doraźnych, wszystkich danych, przewidzianych – dla poszczególnych dokumentów, 
tworzących te akta – w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1270). 

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 

                                                      
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

 

 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

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. 

 

Rzeszów, dnia  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka   Stefan Gados 

Doradca techniczny 

 

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

 

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

  

Kazimierz Stodolak  
Doradca ekonomiczny 
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podpis  

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 
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i wykonania wniosków 


