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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 

Kontroler Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/123/2016 z dnia 11.10.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa im.Wincentego Pola w Lesku. 

38 – 600 Lesko ul.Smolki 4. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Dyrektorem Szkoły od 17 sierpnia 2011 r. był Pan Ireneusz Benewiat. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie1 Najwyższej Izby Kontroli2 Szkoła w latach szkolnych 2014/2015 – 
2016/2017 (do dnia zakończenia kontroli) diagnozowała potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, ale na tej podstawie nie utworzyła grup 
wychowawczych. Przy organizacji grup Szkoła kierowała się takimi kryteriami jak: 
godziny przyjazdów i odjazdów środków transportu, w ramach zorganizowanego 
przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów; godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji 
w poszczególnych dniach tygodnia; uczęszczanie uczniów do tych samych 
oddziałów. W ramach istniejących grup wychowawczych prowadzono jednak 
zróżnicowane zajęcia dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań  uczniów. 
Dokonana przez Kuratora Oświaty ocena jakości prowadzonych zajęć 
świetlicowych, w zakresie będącym przedmiotem niniejszej kontroli, była pozytywna, 
nie sformułowano zaleceń 
Szkoła opracowała i przestrzegała szczegółowe procedury bezpieczeństwa uczniów 
zapisanych do świetlicy, w tym przekazywania 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 

                                                      
1 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej 
skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dalej: NIK. 

Ocena ogólna 
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prowadzonych zajęć, w analizowanych okresach, nie pozostawało więcej niż 25 
uczniów.  

Dyrektor Szkoły sprawował nadzór nad świetlicą szkolną, poprzez obserwacje, 
kontrole i analizę dokumentacji oraz wywiady i rozmowy, a także wykorzystał 
ustalenie  Kuratora Oświaty w celu poprawy jej funkcjonowania. 

Szkoła mimo zmiany w 2014 r. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3 
nie podjęła działań mających na celu uwzględnienie w organizacji prowadzonych 
zajęć świetlicowych postanowień art. 67 ust. 5 tej ustawy, gdyż organizacja zajęć 
świetlicowych już przed zmianą  tych przepisów uwzględniała postanowienia ustawy 
ujęte w wersji po zmianach. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

 

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

Sposób organizacji zajęć świetlicowych w świetle właściwej opieki nad 
uczniami. 

1.1. Według stanu na 30 września, w roku szkolnym: 2014/2015 r. do szkoły 
uczęszczało 380 uczniów  (w tym z klas I – III 217 uczniów), z tego ze świetlicy 
korzystało 165, w roku 2015/2016 -  403 uczniów . (w tym z klas I-III  234 uczniów) 
z tego ze świetlicy korzystało 192, w roku 2016/2017  - 355 uczniów (w tym z klas I 
– III 174 uczniów), z tego ze świetlicy korzystało 165 . W każdym z ww. lat 
szkolnych w Szkole utworzono 3 grupy świetlicowe po 25 uczniów każda. 

W latach objętych kontrolą poza 3 grupami świetlicowymi  w Szkole funkcjonowała 
tzw. grupa oczekująca –  uczniowie dojeżdżający i oczekujący na autobus  
pozostający pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w trakcie 
dojazdów, wpisani do dziennika zajęć świetlicy i  nie objęci zajęciami świetlicowymi. 
Według potrzeb wynikających z zainteresowań lub potrzeb edukacyjno – 
pedagogicznych, w ramach 3 grup świetlicowych funkcjonowało 7 podgrup 
utworzonych według zainteresowań i potrzeb uczniów. 

We wszystkich latach szkolnych objętych kontrolą, świetlica funkcjonowała przed 
przyjazdem pierwszego autobusu dowożącego uczniów i kończyła pracę 
po odjeździe ostatniego autobusu.  

W okresie objętym kontrolą, do Szkoły nie wpłynęły skargi lub wnioski dotyczące 
funkcjonowania świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 20 – 40, 43 - 50) 

 

 
                                                      

3 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Organizacja funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

 

1.2.1. W roku szkolnym 2014/2015 świetlica funkcjonowała w godzinach 700 do 1530, 
a w pozostałych latach szkolnych od 700 do 1600. Najwcześniejszy autobus 
dowożący uczniów przyjeżdżał o godzinie 730, a najpóźniejszy odwożący  wyjeżdżał 
o godzinie 1510. Według zapisów w Statucie Szkoły i Regulaminie Świetlicy, osobą 
odpowiedzialną za opracowanie planu pracy świetlicy był wychowawca świetlicy. 
Plan pracy świetlicy zatwierdzał Dyrektor Szkoły przed 1 września danego roku 
szkolnego. 

Zasady odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych; 
informowanie i usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych; 
zasady przyjmowania i odbierania uczniów oraz zasady doprowadzania uczniów 
na zajęcia świetlicowe oraz odbierania ich w celu odwiezienia określone były 
szczegółowo w Statucie Szkoły i  Regulaminie Świetlicy Szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 6 – 19, 43 – 50) 

 

1.2.2. Procedury zgłaszania i przyjmowania ucznia do świetlicy określone zostały 
w Statucie Szkoły i Regulaminie Świetlicy. Jedynym kryterium przyjęcia ucznia     
do świetlicy był pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. 

Karty zgłoszeń ucznia do świetlicy były przechowywane przez okres roku szkolnego. 

W karty zgłoszeń zawierały następujący zbiór danych dotyczących ucznia: imię 
i nazwisko ucznia, przypisanie do klasy szkolnej, , datę i miejsce urodzenia ucznia, 
adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz telefony kontaktowe, sposób 
opuszczania przez ucznia świetlicy, wskazanie osoby odbierającej ucznia 
ze świetlicy, dodatkowe informacje które rodzice chcą ujawnić dotyczące stanu 
zdrowia, alergii, zainteresowań itp., oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami 
funkcjonowania świetlicy oraz zasadami bezpieczeństwa, podpisy rodziców. Karty 
zgłoszeń (5 zbadanych kart z roku szkolnego 2015/2016) nie zawierały zapisów 
o odpłatności za świetlicę ani oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.  

.W okresie objętym kontrolą, Szkoła prowadziła badania oczekiwań rodziców 
w zakresie form spędzania przez ucznia czasu w świetlicy. Badania te polegały 
na analizie informacji zawartych w kartach zgłoszeń uczniów do świetlicy, 
przeprowadzanych corocznie wywiadów z rodzicami na ten temat z których 
sporządzano raporty oraz z bieżącego diagnozowania potrzeb i oczekiwań uczniów. 

 
(dowód: akta kontroli str. 6 – 11, 28 – 40, 51 - 55) 
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1.3. Według Durektora Szkoły zmiana art. 67 Ustawy nie wpłynęła na plan pracy 
świetlicy na rok szkolny 2015/2016. Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016 
uwzględniał zróżnicowanie uczniów i podział na grupy.  

Plan nie uwzględniał możliwości organizowania przez Szkołę nauki w świetlicy 
języka obcego nowożytnego z powodu braku zainteresowania rodziców, co wynikało 
z wyjaśnień Dyrektora oraz kart zgłoszeń. Plan ten zawierał cele, jakie ma osiągnąć 
uczeń oraz określały sposoby realizacji przyjętych celów, nie określał mierników 
stopnia realizacji celów.   

Plany pracy sporządzony został przez wychowawcę świetlicy i zatwierdzony przez 
Dyrektora Szkoły przed dniem 1 września. Fakt sporządzenia i zatwierdzenia został 
odnotowywany na planie.  

 (dowód: akta kontroli str. 41 – 50, 57 - 72) 

1.4. W całym okresie objętym kontrolą, w świetlicy pracowało 3 tych samych 
wychowawców na 3 pełnych etatach, z tym że od roku 2015/2016 liczba 
wychowawców wzrosła do 4 przy zachowaniu 3 pełnych etatów i 72 godzin pracy 
w tygodniu. 

 W całym okresie objętym kontrolą, Szkoła nie zatrudniała dodatkowo nauczycieli, 
poza wychowawcami świetlicy, nikt inny w żadnej innej formie  nie  pełnił funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy.  Szkoła nie organizowała  uczniom nauki 
języka obcego nowożytnego w świetlicy. Nie zatrudniano asystentów wychowawcy 
świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 28 – 40, 108 – 111, 185 - 191) 

 

 1.5. Warunki lokalowe świetlicy szkolnej. 

Świetlica Szkolna prowadziła zajęcia świetlicowe w 5 pomieszczeniach (4 sale 
i przebieralnia) zlokalizowanych na parterze budynku szkoły. Dotarcie do świetlicy 
nie wymagało pokonywania schodów. Sala nr 1 o pow. 59,57 m2 , przeznaczona dla  
uczniów starszych, sala zajęć nr 2 o pow. 19,67 m2, sala zajęć nr 3 o pow. 16,87 m2 
przeznaczona do zabaw dla  uczniów młodszych, sala zajęć nr 4 o pow. 10,62 
przeznaczona do nauki oraz przebieralnia – szatnia o pow. 25,92 m2. W świetlicy 
szkolnej znajdowały się następujące strefy: 

1) Porządkowa, w której umieszczone były półki i szafki na plecaki. Strefa 
ta znajdowała się bezpośrednio przy wejściu - przebieralnia. 

2) Kręgu, wyposażona w miękki dywan, na którym organizowane były zajęcia, 
zabawy integracyjne, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek i swobodne 
zabawy uczniów – sale nr 2 i 3. 

3) Zabawy, która znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie ze strefą kręgu. 
W tej strefie zgromadzono zabawki, szafki lub pudła z grami i zabawkami oraz 
koce i poduszki przydatne do czytania i odpoczynku – sale nr 2 i 3. 

4) Nauki, gier i zabaw stolikowych, wyposażona w stoliki i krzesła dostosowane 
do wzrostu  uczniów. W strefie tej znajdowały się szafki z grami planszowymi 
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i innymi zabawkami stolikowymi, koszyki lub pojemniki na materiały i narzędzia 
do prac plastycznych – sale nr 1 - 4. 

5) Wystawy – ściany, parapety, tablice służy do ekspozycji prac plastycznych, 
technicznych, konstrukcyjnych i innych przestrzennych oraz ważnych informacji 
– sale nr 1 - 3. 

6) Nauczyciela - zlokalizowaną tam, gdzie stoi biurko z widocznością na pozostałe 
strefy – sala nr 1 - 2. Biurko posiadało możliwość zamknięcia na klucz. 
W pomieszczeniach świetlicowych zapewniono bezpieczne i higieniczne 
warunki uczestnictwa w zajęciach świetlicowych – brak progów 
w ościeżnicach drzwi wewnętrznych, brak konstrukcji niebezpiecznych 
mocowanych na ścianach, brak urządzeń oraz mebli grożących przewróceniem 
się. Świetlicę wyposażono w apteczkę podręczna oraz instrukcję udzielania 
pierwszej pomocy. 

 
Wszystkie pomieszczenia świetlicowe doświetlone były poprzez okna zajmujące 
jedną ze ścian oraz oświetlenie sufitowe sprawne we wszystkich salach. 

Właściwy sposób zorganizowania świetlicy potwierdziły ustalenia kontroli Kuratorium 
Oświaty przeprowadzonych w dniach 22 stycznia 2016 r. oraz 21 października 2016 
r.  

 (dowód: akta kontroli str. 80 – 90, 175 - 184) 

 

 1.6. Zapewnienie finansowania świetlicy. 

 

 1.6.1. W roku 2014 w projekcie planu finansowego Szkoły ujęto środki w wysokości 
2.811.847,00 zł, w tym 214.710,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych 
środków planowano na wydatki rzeczowe kwotę 6.170,00 zł. 

Plan zatwierdzony przez organ założycielski przewidywał wydatki w kwocie 
2.811.847,00 zł, w tym 214.710,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych 
środków zaplanowano na wydatki rzeczowe kwotę 6.170,00 zł. 

Plan finansowy po zmianach, przewidywał wydatki w kwocie 2.889.857,17 zł, w tym 
230.670,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych środków zaplanowano na 
wydatki rzeczowe kwotę 19.150,27 zł. 

Wykonanie planu wyniosło 2.852.804,32 zł, w tym 224.329,68 zł na funkcjonowanie 
świetlicy. W ramach tych środków zaplanowano na wydatki rzeczowe kwotę 
16.608,87 zł. 

W roku 2015 w projekcie planu finansowego Szkoły ujęto środki w wysokości 
2.834.560,00 zł, w tym 216.610,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych 
środków planowano na wydatki rzeczowe kwotę 7.670,00 zł. 

Plan zatwierdzony przez organ założycielski przewidywał wydatki w kwocie 
2.834.560,00 zł, w tym 216.610,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych 
środków zaplanowano na wydatki rzeczowe kwotę 7.670,00 zł. 
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Plan finansowy po zmianach, przewidywał wydatki w kwocie 2.988.825,66 zł, w tym 
216.535,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych środków zaplanowano na 
wydatki rzeczowe kwotę 7.595,27 zł. 

Wykonanie planu wyniosło 2.764.961,04 zł, w tym 188.773,79 zł na funkcjonowanie 
świetlicy. W ramach tych środków zaplanowano na wydatki rzeczowe kwotę 
4.459,11 zł. 

W roku 2016 (do 30.09) w projekcie planu finansowego Szkoły ujęto środki 
w wysokości 3.036.215,00 zł, w tym 219.910,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. 
W ramach tych środków planowano na wydatki rzeczowe kwotę 7.890,00 zł. 

Plan zatwierdzony przez organ założycielski przewidywał wydatki w kwocie 
3.036.215,00 zł, w tym 219.910,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych 
środków zaplanowano na wydatki rzeczowe kwotę 7.870,00 zł. 

Plan finansowy po zmianach, przewidywał wydatki w kwocie 3.042.998,58 zł, w tym 
219.910,00 zł na funkcjonowanie świetlicy. W ramach tych środków zaplanowano 
na wydatki rzeczowe kwotę 7.870,00 zł. 

Wykonanie planu wyniosło 2.232.648,32 zł, w tym 163.110,03 zł na funkcjonowanie 
świetlicy. W ramach tych środków zaplanowano na wydatki rzeczowe kwotę 869,79 
zł. 

Ewidencja księgowa dla Szkoły prowadzona była przez Urząd Miasta i Gminy 
Zagórz. 

 (dowód: akta kontroli str. 112 - 113) 

 

 1.6.2. Corocznie, w okresie objętym kontrolą, Dyrektor Szkoły sporządzał plany 
finansowe Szkoły, w tym świetlicy i przedkładał je do akceptacji Radzie Miasta 
i Gminy Lesko. Wielkość środków finansowych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania Szkoły, w tym świetlicy, była określana na podstawie wyliczeń, 
prognoz i wydatków roku poprzedniego, a następnie ujmowana w projekcie planu 
finansowego Szkoły na dany rok. Plany finansowe Szkoły w zakresie kosztów 
dotyczących świetlic uwzględniały, w okresie objętym kontrolą, okoliczności 
dotyczące: liczebność grup wychowawczych, pensum wychowawcy świetlicy 
wynoszące 26 godzin pracy, faktyczną liczbę uczniów zapisanych do świetlicy, czas 
pracy świetlicy w ciągu dnia oraz uczęszczanie uczniów do świetlicy z uwagi 
na dojazd, a także możliwości lokalowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 112 - 113) 

 

 1.6.3. W okresie objętym kontrolą, Szkoła, w tym świetlica, nie  była dofinansowana 
w inny sposób niż poprzez budżet Miasta i Gminy Lesko. 

 (dowód: akta kontroli str. 114) 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, sposób organizacji zajęć świetlicowych pozwalał 
na właściwa opiekę nad uczniami.  

Szkoła określiła zasady odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć 
świetlicowych, określiła zasady informowania i usprawiedliwiania nieobecności 
dziecka na zajęciach świetlicowych oraz zasady przyjmowania na zajęcia 
i odbierania uczniów po zajęciach świetlicowych. Badano oczekiwania rodziców 
związane z zajęciami świetlicowymi oraz potrzeby i zainteresowania uczniów. 
W planach zajęć świetlicowych nie zostały okreśłone wskaźniki pozwalające 
stwierdzić, które cele zawarte w planie zostały zrealizowane, a spodziewane 
rezultaty osiągnięte. Szkoła posiadała odpowiednie, właściwe warunki lokalowe 
do prowadzenia zajęć świetlicowych. 

 

2. Uwzględnienie potrzeby edukacyjnych i rozwojowych uczniów podczas 
zajęć świetlicowych. 

2.1. Zakres realizacji zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby 

edukacyjne i rozwojowe uczniów. 

 
2.1.1. Zasady diagnozowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, 
rozpoznawania ich zainteresowań i określania zajęć zapewniających ich prawidłowy 
rozwój fizyczny, Szkoła zdefiniowała w treści Statutu Szkoły oraz w Regulaminie 
Świetlicy, a także w treści zakresów obowiązków wychowawców świetlicy. Według 
wyjaśnień Dyrektora Szkoły, do zasad tych należało: 
- zbieranie odnośnych informacji na kartach zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej 
(dodatkowe informacje o uczniu – zainteresowania), 

- przprowadzanie corocznie we wrześniu anonimowego wywiadu wśród uczniów na 
temat form spędzania wolnego czasu i zainteresowań z którego sporządzano raport. 

 - przeprowadzanie corocznie wywiadu (na początku roku szkolnego) z rodzicami 
uczniów uczęszczających do świetlicy pozwalającgo m. in na rozpoznanie potrzeb 
i oczekiwań uczniów. Z wywiadu sporządzano raport. 

- sporządzanie corocznie diagnozy środowiska uczniowskiego opartej na wynikach 
wywiadów opisanych wyżej, zasobów i możliwości Szkoły oraz innych dostępnych 
informacji (Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Policja itp.). 

- zobowiązanie wychowawców do prowadzenia zajęć zgodnie z zainteresowaniami 
uczniów,  

- bieżącą obserwację i rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań prowadzone przez 
wychowawcę świetlicy. 

Regulamin Świetlicy określał podział na grupy nie większe niż 25 uczniów. Nie 
określał  kryteriów podziału na grupy wychowawcze. 

Ocena cząstkowa 
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Prawidłowość postępowania Szkoły w tym zakresie potwierdziły ustalenia dwóch 
kontroli Kuratorium Oświaty (terminy kontroli wskazane wcześniej). 

 

 (dowód: akta kontroli str. 6 – 19, 28 – 40, 51 - 56) 

 

2.1.2.  W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne, 
rozwojowe, a także możliwości psychofizyczne uczniów, którzy korzystają z zajęć 
świetlicowych poprzez analizę zapisów zamieszczanych przez rodziców w kartach 
zgłoszeń uczniów do świetlicy ( rubryka „dodatkowe informacje”), przeprowadzanie 
corocznie wywiadów wśród rodziców oraz wśród uczniów w tym zakresie, 
dodatkowe informacje z innych przywołanych instytucji współpracujących ze Szkołą 
oraz poprzez codzienną obserwację potrzeb i zaiteresowań uczniów przez 
wychowawców świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 12 – 19,28 – 40, 51 - 56) 

 
2.1.3. Zainteresowania uczniów,  w roku szkolnym 2015/2016 zostały rozpoznane 
w sposób opisany w pkt. 2.1.2. niniejszego wystąpienia i znalazły odzwierciedlenie 
w rocznych planach pracy świetlicy oraz konspektach zajęć dla poszczególnych 
grup. 
 
2.1.4. Grupy wychowawcze w roku szkolnym 2015/2016 zostały utworzone według 
kryterium czasu trwania lekcji oraz godzin dojazdu do szkoły. Utworzono 3 grupy 
uczniów (z wyodrębnieniem  siedmiu podgrup) po 25 uczniów w rozbiciu na uczniów 
klas I – III, klas IV – VI oraz grupę uczniów dojeżdżających, które wpisane były 
do dziennika  świetlicy ale nie odbywały zajęć świetlicowych i pozostawały pod 
opieką nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 20 – 40, 57 – 72, 92 – 107,185 - 186) 

 

2.1.5.1. Grupa utworzona na podstawie kryteriów innych niż zdiagnozowane 
potrzeby i określone zainteresowania uczniów.  

 

Analiza zakresu uwzględnienia w rocznym planie pracy świetlicy, dwóch grup 
świetlicowych w II semestrze roku szkolnego 2015/2016, potrzeb edukacyjnych, 
rozwojowych i rozwijających zainteresowania z uwzględnieniem możliwości 
psychofizycznych uczniów wykazała, że plan ten obejmował cały zakres zajęć 
opisanych wyżej. Zajęcia te były realizowane poprzez różnorodne działania  
dopasowane do potrzeb i możliwości uczniów w wieku 6 – 10 lat. W tym okresie 
realizowano  do 25 szczegółowych rodzajów zajęć, prowadzonych w podgrupach 
tworzonych według wieku, potrzeb i możliwości, które służyły realizacji opisanych 
wyżej potrzeb ogólnych.  

 

(dowód: akta kontroli str. 57 – 72, 92 – 107,175 – 184, 192, 194) 



 

10 

 
Dla utworzonych grup wychowawczych, w całym okresie objętym kontrolą,  zostały 
opracowane takie same programy zajęć świetlicowych zapewniające prawidłowy 
rozwój uczniów oraz szczegółowe konspekty poszczególnych tematów zajęć. 
W planach tych uwzględniono między innymi następujące cele: integracę w grupie, 
bezpieczeństwo poruszania się po drogach i ulicach, kształtowanie postaw 
patriotycznych, ekologia i ochrona środowiska, zasady dobrego wychowania, więzi  
międzyludzkie,zasady prawidłowej pracy umysłowej, wpływ ćwiczeń fizycznych na 
zdrowie, a także cele wynikające ze skonkretyzowanych indywidualnych potrzeb 
i zainteresowań uczniów nakierowane na realizację tych indywidualnych potrzeb. 
Plany zawierały także wskazanie sposobu realizacji tych celów.  
Kontrola Kuratorium Oświaty przeprowadzona w dniu 5 lutego 2016 r. wykazała, 
że zajęcia prowadzone w świetlicy uwzględniały następujące rodzaje zajęć: 
odrabianie lekcji – 15% czasu pracy świetlicy, zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów – 30%, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów – 5% 
i inne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich 
możliwości psychofizyczne, a także rozwijające zainteresowania – 50% tego czasu.  
Kontrola przeprowadzona w dniu 21 października 2016 r. (na zlecenie NIK) 
stwierdziła, że zajęcia świetlicowe rozwijały takie zainteresowania uczniów jak: 
plastyczne, sportowe, muzyczne, informatyczne i teatralne.   

(dowód: akta kontroli str. 57 – 72, 92 – 107, 175 – 184, 204 – 206,) 
 

2.1.6. Realizacja programu zajęć świetlicowych. 
 

2.1.6.1. Analiza realizacji programu zajęć świetlicowych ujętych w rocznym planie 
pracy świetlicy, dwóch grup świetlicowych  (grupa I i II) w kwietniu roku szkolnego 
2015/2016, wykazała, że zadania ustalone w planie  były takie same dla obu grup 
i były realizowane oraz uwzględniały potrzeby edukacyjne, rozwojowe i rozwijające 
zainteresowania z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów. 
Przeprowadzenie zajęć ze wskazaniem tematu, zakresu terminu i godzin w których 
zajęcia te były realizowane odnotowywano w dzienniku. 
Prawidłowość planowania i realizacji programu zajęć świetlicowych potwierdziły 
ustalenia przywołanych wcześniej dwóch kontroli Kuratorium Oświaty. 

 (dowód: akta kontroli str. 57 – 107, 192 - 194) 

 

2.2. Warunki lokalowe i wyposażenie dla wybranych zajęć świetlicowych. 

 

Warunki lokalowe świetlicy opisane zostały w pkt.1.6. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. Świetlica wyposażona była w sprzęt audiowizualny, sportowy, 
komputer z dostępem do Internetu, gry planszowe, zręcznościowe klocki 
konstrukcyjne, materiały plastyczne, zabawki edukacyjne płyty CD i DVD. Kontrola 
Kuratora Oświaty, przeprowadzona na zlecenie NIK, wykazała, że wyposażenie 
świetlicy było właściwe do prowadzonych zajęć w danej grupie uczniów. 
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(dowód: akta kontroli str. 80 – 90, 175 - 184) 

 

2.3. Struktura czasu obecności uczniów w szkole i liczba uczniów 
pozostających pod opieką jednego nauczyciela. 

 

W okresie objętym kontrolą, do 21 października 2016 r., Szkoła prowadziła ewidencję 
obecności uczniów w świetlicy szkolnej w blokach czasowych od godziny 700 do 1140 

oraz od 1140 do 1600 (odnotowywano jednorazowo fakt obecności ucznia w tym 
okresie w świetlicy, zapisując godzinę przybycia i godzinę wyjścia ze świetlicy). Taki 
system ewidencji obecności uczniów Kuratorium Oświaty uznało za prawidłowy 
co zostało odnotowane w protokole kontroli z dnia 5 lutego 2016 r. W protokole 
kontroli z dnia 21 października 2016 r. (kontrola zlecona przez Delegaturę NIK 
w Rzeszowie) zapisano, że nie odnotowywano w dzienniku obecności uczniów, 
pomimo, że obecność ta była odnotowywana w opisanych blokach. Dyrektor Szkoły 
z dniem 22 października wprowadził odnotowywanie obecności uczniów na świetlicy 
co godzinę. Ze względu na sposób ewidencji obecności, nie było możliwe zbadanie 
w wybranych tygodniach, czy uczniowie którzy powinni być w określonych godzinach 
w świetlicy faktycznie tam się znajdowali.  

 Analiza liczby uczniów pozostających pod opieką jednego wychowawcy, 
przeprowadzona na podstawie dokumentacji źródłowej za okres dwóch tygodni 
uczęszczania uczniów do świetlicy w 2 tygodniach (od 4 do 8 kwietnia 2016 oraz 
od 30 listopada do  4 grudnia 2014 r.) oraz w dniu oględzin świetlicy, wykazała, że nie 
było przypadku aby pod opieką jednego wychowawcy znajdowało się więcej niż 25 
uczniów. 

Analiza dzienników obecności uczniów w świetlicy szkolnej, zapisów w dziennikach 
szkolnych oraz list zastępstw nauczycieli, przeprowadzona dla wybranego okresu 
czasu (od 4 do 8 kwietnia 2016 oraz od 30 listopada do  4 grudnia 2014 r. oraz w dniu 
oględzin świetlicy) wykazała, że w tych okresach nie było przypadków, aby wświetlicy 
przebywali dodatkowo w ramach opieki uczniowie klasy, która nie miała lekcji 
z powodu nieobecności nauczyciela. 

Analiza czasu pobytu dziennego w świetlicy 29 uczniów (tj. 20% uczniów do niej 
uczęszczających), w wybranych wskazanych wyżej dwóch tygodniach wykazała, 
że % czasu pobytu w świetlicy w porównaniu z całym czasem spędzonym przez tych 
uczniów w szkole wynosił od 18 do 63. Średni czas pobytu uczniów w świetlicy 
wynosił  33,8%  czasu spędzanego w szkole.              

(dowód: akta kontroli str. 80 – 90, 175 – 184, 195 – 203, 207 - 211) 

 

2.4. W toku kontroli NIK ustalono, że w okresie objętym kontrolą, dzienniki zajęć 
w świetlicy prowadzone były wyłącznie w formie papierowej. Dzienniki zawierały 
następujące informacje: datę i określenie dnia tygodnia, imiona i nazwiska uczniów, 
przynależność do klasy, podziałna grupy godzinowe (6 grup od godziny 700 do 1600) 
oraz wiersze do odnotowywania godziny przyjścia i wyjścia ze świetlicy dla każdego 
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z uczniów. Zawierały także tematy zajęć świetlicowych oraz plan pracy świetlicy. 
Dzienniki te miały formę wydruków papierowych (poszczególnych kart) 
zawierających opisane wyżej dane, spinanych trwale dla każdego dnia tygodnia 
i przechowywanych w segregatorze. Kontrola Kuratora Oświaty przeprowadzona 
wdniu 22 stycznia 2016 r. uznała ten sposób prowadzenia dziennika za prawidłowy. 
Kontrola Kuratora Oświaty przeprowadzona w dniu 21. 10.2016 r. na zlecenie NIK 
Delegatury w Rzeszowie uznała ten sposób prowadzenia dziennika za 
 nieprawidłowy opisując, że Szkoła nie wpisała do prowadzonego dziennika imion 
i nazwisk uczniów, oddziału do którego uczęszczają oraz obecności uczniów na 
zajęciach w świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 92 – 107, 175 - 184) 

  

2.5. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, Dyrektor Szkoły poprzez 
przeprowadzane całorocznie obserwację i ocenę funkcjonowania świetlicy, 
dokonywał, podczas posiedzenia Rady pedagogicznej, rocznej oceny realizacji 
planu pracy świetlicy szkolnej. Ze względu na pozytywne oceny w tym zakresie 
nie sformułowano wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 115 – 159, 175 – 184, 204 - 206) 

 
 

Nieprawidłowością było ewidencjonowanie (do 22 października 2016 r.) obecności 
uczniów w świetlicy szkolnej w blokach czasowych poprzez jednorazowe 
odnotowanie obecności ucznia w świetlicy, zamiast co godzinę, który to wymóg 
wynika z § 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 dokumentacj4. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, ale na tej podstawie nie utworzyła grup 
wychowawczych. Przy organizacji grup Szkoła kierowała się takimi kryteriami jak: 
godziny przyjazdów i odjazdów środków transportu, w ramach zorganizowanego 
przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów; godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji 
w poszczególnych dniach tygodnia; uczęszczanie uczniów do tych samych 
oddziałów.. Szkoła  prowadziła zajęcia świetlicowe uwzględniające  potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, ale nie były one skierowane 
do utworzonych w ten sposób poszczególnych grup wychowawczych, ale do 
wszystkich obecnych na danych zajęciach. Dokonane przez Kuratora Oświaty oceny 
prowadzonych zajęć świetlicowych nie zawierały zaleceń. Szkoła zapewniła 
w świetlicy pozostawanie pod opieką jednego nauczyciela nie więcej niż 25 uczniów. 

                                                      
4 Dz.U. z 2014 r., poz. 1170 ze zm.; zgodnie z przywołanym przepisem w dzienniku zajęć 
w świetlicy odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3.  Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej. 

 

3.1. Prowadzony przez Dyrektora Szkoły w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 
nadzór pedagogiczny obejmował świetlicę szkolną. 

W opracowanych przez Dyrektora Szkoły planach nadzoru pedagogicznego  
określono terminy realizacji zadań i taki zakres kontroli, który umożliwiał udzielenie 
odpowiedzi na pytanie czy sposób, w jaki szkoła prowadzi świetlicę szkolną i zajęcia 
świetlicowe jest odpowiedni do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów, rodziców 
oraz nauczycieli. 

Dyrektor prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy w latach 
szkolnych 2014/2015, 2015/2016 w formie ewaluacji wewnętrznej, kontroli 
bezpośredniej oraz ocen okresowych pracy wychowawców. Sprawowany nadzór nie 
wykazał nieprawidłowości, co zostało potwierdzone wynikami dwóch kontroli 
Kuratora Oświaty. 

(dowód: akta kontroli str.115 – 159, 175 - 184) 

 

3.2. W okresie objętym kontrolą, organ prowadzący Szkołę nie sprawdzał warunków 
prowadzenia zajęć świetlicowych czy też wyposażenia świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 160 - 174) 

 

3.3.  W okresie objętym kontrolą, kurator oświaty w  ramach sprawownego nadzoru 
pedagogicznego nad prowadzonymi zajęciami świetlicowymi,  przeprowadził jedną 
kontrolę (protokół kontroli z dnia 5 lutego 2016 r.). Kontrola dokonała następujących 
ustaleń:  

- liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego wychowawcę 
nie przekraczała 25, 

- dziennik był prowadzony we właściwy sposób i zawierał;  plan pracy świetlicy 
na rok 2015/2016, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddziały 
do których uczęszczają uczniowie, tematy przeprowadzonych zajęć, odnotowanie 
obecności uczniów w świetlicy, podpisy wychowawców potwierdzające 
przeprowadzenie zajęć, 

- zdiagnozowano potrzeby rodziców w zakresie opieki świetlicowej dlauczniów, 

- czas pracy świetlicy dostosowano do organizacji dojazdu uczniów do szkoły,  

- w czasie pracy świetlicy uwzględniono potrzeby zgłaszane przez rodziców. 

- nie stwierdzono odmów przyjęcia uczniów do świetlicy, 

- oferta zajęć w świetlicy uwzględniała; odrabianie lekcji – 15% czasu pracy 
świetlicy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – 30 % czasu, zajęcia 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny – 5 % czasu i inne zajęcia uwzględniające 

Opis stanu 
faktycznego 
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potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne – 50 
% czasu pracy świetlicy. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str.175 - 184) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Dyrektor Szkoły sprawował należyty nadzór nad 
funkcjonowaniem świetlicy szkolnej. 
Dyrektor opracował, a następnie realizował plany nadzoru pedagogicznego 
w ramach którego prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy 
szkolnej, realizowany poprzez obserwacje, kontrole i analizy dokumentacji oraz 
wywiady i rozmowy,  a także wykorzystywanie sprawowanego nadzoru do poprawy 
jej funkcjonowania.  

 

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 Kontroli5 
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 
Rzeszowie. 

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. 

 

Trzebownisko, dnia        stycznia 2017 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

  Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Stanisław Tobolewski 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

Podpis podpis 

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
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