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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 Maciej Pilecki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/126/2016 z dnia 13 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, zwana dalej 
„Szkołą” lub „Szkołą Podstawową”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem Szkoły od dnia 26 maja 2010 r. jest Czesława Krystkowiak, zwana dalej 
„Dyrektorem”. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli2 Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, ale na tej podstawie nie utworzyła grup 
wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016; 
Podkarpacki Kurator Oświaty w swojej ocenie jakości prowadzonych zajęć 
świetlicowych w roku szkolnym 2016/2017 stwierdziła, że Szkoła nie diagnozowała 
potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz zainteresowań uczniów a oferta zajęć 
została przygotowana z uwzględnieniem wyników ewaluacji wewnętrznej 
przeprowadzonej w roku szkolnym 2015/2016. 
W kartach zgłoszeń dzieci na zajęcia świetlicowe rodzice/opiekunowie uczniów 
informowali Szkołę m.in. o stanie zdrowia dziecka, co było niezgodne z art. 27 ust. 1 
oraz ust. 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych3. 
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. 
Wychowawcy świetlicy mieli możliwość ustalenia przyczyn, z powodu których uczeń 
zapisany na zajęcia świetlicowe, nie uczestniczy w nich. Pod opieką jednego 
nauczyciela podczas prowadzonych zajęć, w analizowanych okresach, nie 
pozostawało więcej niż 25 uczniów. 
Dyrektor Szkoły sprawował nadzór nad świetlicą szkolną poprzez: przeprowadzenie 
kontroli zajęć (obserwacja lekcji), organizację pracy świetlic (dokonanie przeglądu 
dzienników zajęć oraz planów miesięcznych) oraz przeprowadzenie ewaluacji 
świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 a także wykorzystywał ustalenia ze 
sprawowanego nadzoru do poprawy jej funkcjonowania. 

                                                      
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 
2 Dalej: NIK. 
3 Dz.U. z 2016 r., poz. 922 
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Szkoła mimo zmiany w 2014 r. ustawy o systemie oświaty, nie podjęła żadnych 
działań mających na celu uwzględnienie w organizacji prowadzonych zajęć 
świetlicowych postanowień art. 67 ust. 5 ustawy. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 
1. 1 
W Szkole Podstawowej liczba uczniów (stan na 30 września poszczególnych lat) 
wynosiła: 
- w roku szkolnym 2014/2015 - 601 uczniów, z czego liczba uczniów klas I-III 
wynosiła 290. Do świetlicy zapisanych było 213 uczniów, z czego z klas I-III – 180 
uczniów. W świetlicy zatrudnionych było 9 wychowawców. Liczba etatów wynosiła 
3,4, 
- w roku szkolnym 2015/2016 - 603 uczniów, z czego liczba uczniów klas I-III 
wynosiła 342. Do świetlicy zapisanych było 249 uczniów, z czego z klas I-III – 185 
uczniów. W świetlicy zatrudnionych było 10 wychowawców. Liczba etatów wynosiła 
3,6, 
- w roku szkolnym 2016/2017 - 602 uczniów, z czego liczba uczniów klas I-III 
wynosiła 340. Do świetlicy zapisanych było 249 uczniów, z czego z klas I-III – 185 
uczniów. W świetlicy zatrudnionych było 9 wychowawców. Liczba etatów wynosiła 
3,2. 

W okresie objętym kontrolą świetlica obejmowała dwa pomieszczenia. Do 
prowadzenia zajęć świetlicowych wykorzystywano także pięć dodatkowych 
pomieszczeń. Szkoła nie prowadziła podziału na grupy wychowawcze. Świetlica 
szkolna dostępna była dla uczniów od godziny 6.30 do 16.15 a lekcje szkolne 
odbywały się w godzinach od 7.30 do 14.55. Uczniowie Szkoły nie byli do niej 
dowożeni.  
W latach objętych kontrolą do Dyrektora Szkoły nie wpłynęła żadna skarga 
dotycząca funkcjonowania świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 
 
1.2.  
1.2.1.  
Przyjęte założenia organizacyjne dot. pracy świetlicy uregulowane zostały 
w następujących aktach: statucie Szkoły, regulaminie świetlicy, planach pracy 
świetlicy oraz w arkuszach organizacyjnych. 
Statut stwierdzał, że świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowawczo-
opiekuńczą działalności Szkoły. Ponadto zawierał m.in.: 
- postanowienia dotyczące godzin pracy świetlicy, 
- stwierdzał, że grupa wychowawcza nie może liczyć więcej niż 25 uczniów, 
- określał, że do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego 
zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, 
- stwierdzał, że zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi obejmowani są również 
uczniowie potrzebujący zapewnienia opieki w sposób doraźny (np. nieuczestniczący 
w zajęciach religii, basenu) 
Statut określał również zadania świetlicy, tj.: 
- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 
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- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz form kultury fizycznej, 
w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 
- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć 
w tym zakresie, 
- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 
- upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 
i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 
- rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 
 
Regulamin Świetlicy określał min., że: 
- zadania realizowane są w świetlicy na podstawie rocznego planu pracy oraz 
miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy Szkoły, 
- regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, 
modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły, 
- w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów 
w grupie nie powinna przekraczać 25 uczniów. 
- odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia następuje z chwilą 
przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, 
- uczniowie zerówki oraz klas I przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający 
o określonych godzinach zajęcia, zaprowadzani są na swoje lekcje przez 
wychowawców świetlicy. Po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej 
pod opieką swoich nauczycieli, z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć, 
- uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich 
wyjść są im przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy, 
- uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców, opiekunów lub osoby przez 
nich upoważnione na piśmie, 
- jeżeli uczeń odbierany jest przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione 
zaraz po lekcjach, a zapisany jest do świetlicy, osoba odbierająca ucznia jest 
zobowiązania do zgłoszenia wcześniejszego odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, 
- w razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy, dziecko może 
zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom policji, 
- o bieżących zwolnieniach ucznia z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicowi 
będą powiadamiani przez rodziców, prawnych opiekunów, wychowawców klas lub 
innych nauczycieli Szkoły, 
- wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być 
przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców, 
prawnych opiekunów piśmie, 
- samodzielnie wyjść ze świetlicy może jedynie uczeń posiadający pisemną zgodę 
rodziców (prawnych opiekunów). 
- uczeń zobowiązany jest do: przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy, 
informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy, oraz 
wyjaśnienia swojej nieobecności. 
 

Roczne plany pracy świetlicy zawierały min. informację dot. terminów: zapisywania 
dzieci do świetlicy oraz ustalania godzin pracy nauczycieli w świetlicy. 
Arkusze organizacyjne pracy Szkoły zawierały informacje o etatach wychowawców 
świetlicy oraz ich tygodniowy wymiar czasu pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 7-15) 
 



 

5 

Dyrektor Szkoły Czesława Krystkowiak wyjaśniła, że zmiana w 2014 r. przepisu art. 
67 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty4 „nie miała wpływu na 
pracę naszej świetlicy, bo nic nowego nie wnosiła do tego, co do tej pory w świetlicy 
realizowano. Nie zastosowano tu zmian statutu w tym zakresie. Ważne było, aby 
liczba uczniów przypadająca na jednego wychowawcę nie była wyższa niż 25 osób. 
Zajęcia w świetlicy zaczęli realizować nauczyciele wychowania fizycznego, którzy 
zabierali uczniów do sal gimnastycznych, a w lecie na plac zabaw.” 

(dowód: akta kontroli str. 16-20) 
 
1.2.2. 
Procedury przyjmowania uczniów do świetlicy określone zostały w Regulaminie 
Świetlicy, zgodnie z którym: 
- zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy Szkoły 
wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka „Karty zgłoszenia dziecka 
do świetlicy szkolnej”, 
- niekompletnie wypełnione powyższe karty nie będą przyjmowane, 
- zawarte w kartach informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy 
oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa, 
- w świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, 
jednak tylko w godzinach ich trwania. 

(dowód: akta kontroli str. 8-15 
 

W Szkole obowiązywał wzór Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 
Wszystkie Karty zgłoszeniowe złożone w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
zostały rozpatrzone pozytywnie. Badanie 10 wniosków5 wykazało, że zostały one 
złożone i rozpatrzone zgodnie z zapisami regulaminu świetlicy. 
W kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy należało podać następujące dane: dane 
dziecka, adres zamieszkania, dane kontaktowe rodziców dziecka (opiekunów 
prawnych) w tym miejsce pracy, osoby upoważnione do odbioru dziecka, dodatkowe 
informacje o dziecku: (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.). 
W jednym przypadku spośród poddanych badaniu kart zgłoszenia dziecka rodzice 
wpisali informację w polu dotyczącym dodatkowych informacji o dziecku (dane 
odnośnie uczuleń dziecka). 
Na kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie dziecka nie wyrażali 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 21-26) 
 

Oględziny przeprowadzone w pomieszczeniach wykorzystywanych na zajęcia 
świetlicowe wykazały, że karty zgłoszeń dzieci do świetlicy trzymane były 
w zamykanej na klucz szafce biurka. 

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 
 
Regulamin świetlicy, określał również zasady badania oczekiwań rodziców 
w zakresie form spędzania wolnego czasu w świetlicy. Zgodnie z Regulaminem 
współpraca z rodzicami polega m.in. na:  
- zorganizowaniu przez wychowawców świetlicy spotkania z rodzicami na początku 
roku szkolnego, 
- wymianie informacji pomiędzy rodzicami a wychowawcami świetlicy w trakcie 
odbierania dzieci ze świetlicy, 

                                                      
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm. 
5 Po 5 wniosków złożonych w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016. 
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- wypracowywaniu podczas codziennych kontaktów wspólnych sposobów 
rozwiązywania zaistniałych problemów. 

(dowód: akta kontroli str. 8-15) 
 
W sprawozdaniach świetlicy szkolnej za I i II semestr lat szkolnych 2014/2015 oraz 
2015/2016 znalazły się zapisy o współpracy wychowawców świetlicy z rodzicami 
uczniów poprzez zorganizowanie zebrania, codzienny kontakt – rozmowy dotyczące 
zachowań dzieci i wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych. 
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 wychowawcy pytali dzieci o ich 
zainteresowania i rodzaje zajęć, które preferują. Ze sprawozdania wynika, że nie 
udało się stworzyć jednolitych grup zainteresowań, ponieważ uczniowie chcieli robić 
różne rzeczy. Postanowiono, że wychowawcy zawsze będą pytać, w jakiej grupie 
chcą spędzać czas i z którym nauczycielem będą. Największą popularnością 
cieszyły się zajęcia sportowe. Wnioskami do dalszej pracy były m.in.: 
- organizacja warunków pracy z dziećmi – podział na dwie sale, pomoże to 
w organizacji pracy w grupach zainteresowań, 
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez zajęcia głośnego czytania książek 
wspólnie wybranych przez dzieci i wychowawców, 
- organizowanie kolejnych konkursów (plastycznych, recytatorskich) w celu 
rozwijania zainteresowań i talentów dzieci, 
- organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w salach gimnastycznych i na placu 
zabaw. 

(dowód: akta kontroli str. 29-39) 
 
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono również ewaluację wewnętrzną 
dotyczącą potrzeb i zainteresowań dzieci w świetlicy. 
W ramach ewaluacji 40 uczniów klas III-IV (uczęszczających do świetlicy) oraz 40 
rodziców tych uczniów wzięło udział w ankietowaniu. Ponadto przeprowadzono 
rozmowy z 60 uczniami klas I-II. 

(dowód: akta kontroli str. 40-43) 
 
1.3. 
Plany pracy świetlicy w latach szkolnych 2013/2014 i 2015/2016, zostały 
sporządzone według takiego samego schematu. W ww. planach zawarto 
następujące zadania: 
- organizacja pracy świetlicy szkolnej, 
- integrowanie grupy świetlicowej, 
- kształtowanie podstawowych nawyków społecznego współżycia i praworządności, 
- kształtowanie postaw moralnych i społecznych, 
-bezpieczeństwo w życiu codziennym, 
- wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia, 
- troska o psychiczne i fizyczne zdrowie uczniów, 
-rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań 
i zamiłowań twórczych, 
- kształtowanie uczuć patriotycznych. Popularyzowanie historii, tradycji szkolnych 
i narodowych symboli, 
- współpraca z rodzicami, 
- współpraca z wychowawcami klas I-III i pedagogiem szkolnym, 
- współpraca z biblioteką szkolną, 
- bajkoterapia – terapia przez bajki, czyli opowieści leczące dusze, 
- doskonalenie pracy pedagogicznej w świetlicy, 
- kalendarz imprez świetlicowych. 
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W planie pracy na rok szkolny 2015/2016 w stosunku do planu pracy na rok szkolny 
2013/2014 zaszły dwie zmiany: 

1. Plan pracy rok szkolny 2013/2014 zawierał jedno zadanie, które nie wystąpiło 
w późniejszym planie a mianowicie „Nawiązywanie współpracy ze 
środowiskiem lokalnym”, 

2. W planie pracy na rok szkolny 2015/2016 sposób realizacji zadania 
„Organizacja pracy w świetlicy”, został uzupełniony o zapis: „organizacja 
pracy w dwóch grupach (podział sal) grupa dzieci z klas pierwszych i grupa 
dzieci z klas starszych”. 

Plan pracy nie określał wskaźników pozwalających stwierdzić, które zadania 
zawarte w planie zostały zrealizowane. Informacje o realizacji zadań zawartych 
w planach przekazywała wychowawca świetlicy na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej Szkoły w formie sprawozdań z pracy świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 29-59) 
 
1.4.  
W roku szkolnym w latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/20176 zatrudnionych było 
odpowiednio 9; 10, 9 wychowawców na 3,38; 3,58; 3,19 etatu.  

W okresie od 2011/2012 do 2016/2017 etaty wychowawców świetlicy zajmowało 
łącznie 17 nauczycieli, w tym 3 nauczycieli prowadziło zajęcia świetlicowe przez cały 
badany okres. 

(dowód: akta kontroli str. 60-62) 
 

Poza wychowawcami świetlicy, funkcje opiekuńczo-wychowawcze od roku 
szkolnego 2015/2016 do 2016/2017 pełnili nauczyciele, którzy nie byli zatrudnieni na 
takim stanowisku. W roku szkolnym 2015/2016 funkcję taką pełniła jedna 
nauczycielka (zatrudniona na 0,038 etatu), natomiast w roku szkolnym 2016/2017 
były takie dwie nauczycielki (zatrudnione, każda, na 0,038 etatu). W latach 
szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 nie było takich nauczycieli. Nauczyciele 
ci pracowali łącznie w każdym ze wskazanych lat szkolnych po jednej godzinie 
w tygodniu. 

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 6.30 do 16.15. Łączna ilość 
godzin pracy w świetlicy w kwietniu 2016 r. wynosiła 356, z czego wychowawcy 
świetlicy przepracowali 352 godzin (98,88%) a pozostali nauczyciele – 4 (1,12%). 
Nauczyciel niezatrudniony na stanowisku wychowawcy prowadził w świetlicy kółko 
katechetyczne w wymiarze jednej godziny tygodniowo.  
W okresie objętym kontrolą Szkoła nie zatrudniała asystentów wychowawcy 
świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 63-68) 
 
1.5. 
Świetlica szkolna znajdowała się na drugim piętrze Szkoły. Uczniowie klas I-III po 
zakończonych zajęciach byli odprowadzani do szatni, skąd byli odbierani przez 
rodziców lub szli na zajęcia świetlicowe. Do pokonania mieli łącznie 60 schodów. 
Poręcze schodów w Szkole były zabezpieczone przed zsuwaniem się po nich 
uczniów. Zajęcia świetlicowe odbywały się w dwóch pomieszczeniach. Sala, w której 
przebywali uczniowie klas I-III (48,8 m2) posiadała wyposażenie w postaci 24 szt. 

                                                      
6 Według stanu na dzień 1 września 
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krzeseł (wysokość 64 cm, wysokość siedziska 38 cm) oraz 4 stolików o wysokości 
59 cm, zabawek (kącik kuchenny i fryzjerski, lalki, samochody, domki dla lalek, 
klocki), gier planszowych, puzzli, gier edukacyjnych, zestaw do ćwiczeń ruchowych. 
W sali znajdował się również telewizor, odtwarzacz dvd oraz cd. Podłoga w części 
przykryta była wykładziną dywanową. Strefa zabawy obejmowała powierzchnię 
wykładziny tj. 15,2 m2, strefa gier planszowych pozostałą część sali tj. 33,6 m2. 
Obok drzwi znajdowała się wystawa tematyczna o św. Mikołaju. 
Druga sala o powierzchni 66,7 m2. W sali znajdowała się: 
- strefa porządkowa składała się z regałów zlokalizowanych po prawej stronie od 
wejścia na świetlicę, oraz z szatni o powierzchni 11,4 m2, 
- strefa nauki o powierzchni 43 m2 wyposażona w 23 krzesła (wysokość 81 cm, 
wysokość siedziska 43 cm) oraz 10 stolików (wysokość 69 cm) oraz w biblioteczkę 
z książkami i czasopismami do czytania, 
- strefa nauczyciela obejmowała biurko wraz z trzema krzesłami oraz osobne 
pomieszczenie socjalne. W części socjalnej strefy znajdowała się apteczka 
pierwszej pomocy. 
W sali znajdowała się również jedna tablica, na której znajdowały się m.in. plany 
zajęć poszczególnych klas. Przed wejściem do świetlicy znajdowały się dwie tablice, 
na której zawieszone były prace uczniów. 
Drzwi wejściowe do świetlicy nie posiadały zamontowanego progu. 
Do prowadzenia zajęć świetlicowych, wykorzystywane były również następujące 
pomieszczenia: 
- biblioteka (czytelnia) szkolna znajdująca się naprzeciw świetlicy, w której 
znajdowały się 3 stoliki, 12 krzeseł, oraz trzy stanowiska komputerowe, 
- 3 sale gimnastyczne zlokalizowane na parterze o powierzchni 
275,14 m2,111,59 m2 oraz 43,5 m2 (zgodnie z danymi posiadanymi przez Szkołę), 
- boisko szkolne do piłki nożnej, 
- boisko wielofunkcyjne, 
- bieżnia, 
- plac zabaw. 
Ponadto na parterze znajdowała się sala, w której odbywały się zajęcia szachowe 
(sala nr 3). 

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 
 

1.6. 
1.6.1. 
W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w propozycjach planów finansowych, wynosiły odpowiednio (w zł): 209.349, 
212.990, 230.964. Organ prowadzący zatwierdził plany w zaproponowanych przez 
Szkołę kwotach na 2014 oraz 2016 r.. W 2015 r. organ prowadzący Szkołę obniżył 
kwotę proponowaną kwotę o 1.314 zł.  
Zgodnie z wyjaśnieniami Prezydenta Miasta Stalowa Wola powodem obniżenia 
proponowanej kwoty była analiza wykonania planu wydatków w latach ubiegłych. 
Szkoła klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy do rozdziału 
85401 klasyfikacji budżetowej - świetlice szkolne. 
Planowane wydatki Szkoły w latach 2014-2016 wynosiły odpowiednio: 4.048.658 zł, 
4.279.623 zł, 4.592.081 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły 
odpowiednio 5,17%, 4,98%, 5,03%. Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone 
przez organ prowadzący określały wydatki szkoły na poziomie 4.181.176,12 zł, 
4.467.384,45 zł, 4.4693.196,32, w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy 
odpowiednio 216.794,12 zł, 226.617,01 zł, 233.054,29 zł. 
Wykonanie planu finansowego Szkoły w latach 2014-2016 wyniosło odpowiednio: 
4.141.274,89 zł, 4.349.161,42 zł, 3.386437,69 zł (do 30 września 2016 r.), w tym 
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wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio: 206.301,58 zł, 211.915,43 zł, 
179.388,93 zł (do 30 września 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 69-72, 102-115) 
 

1.6.2.-1.6.3. 
Stosownie do załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów 
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych7, wydatki 
związane z funkcjonowaniem świetlic zaklasyfikowano do działu 854 (edukacyjna 
opieka wychowawcza), rozdziału 85401 klasyfikacji budżetowej (świetlice szkolne). 
Wyodrębnione koszty funkcjonowania świetlicy obejmowały wynagrodzenia 
nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe. Płace i pochodne od wynagrodzeń 
dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe (ZUS, FP) oraz odpis na ZFŚS 
planuje się na podstawie zatwierdzonych przez organ prowadzący projektów 
organizacyjnych. Powyższe środki klasyfikowane były do poszczególnych 
rozdziałów na podstawie „Arkusza Organizacji” na dany rok szkolny, sporządzanego 
przez Dyrektora Szkoły i zatwierdzanego przez organ nadrzędny. 
Działalność świetlicy była finansowana jedynie przez Urząd Miasta w Stalowej Woli. 

(dowód: akta kontroli str. 73-75) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w badanym obszarze stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy należało podać m.in. dodatkowe 
informacje o dziecku: (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.). 
W jednym przypadku spośród poddanych badaniu kart zgłoszenia dziecka rodzice 
wpisali informację w polu dotyczącym dodatkowych informacji o dziecku (dane 
odnośnie uczuleń dziecka). 
Na kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie dziecka nie wyrażali 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
Art. 27 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-2 ustawy o ochronie danych osobowych stanowi, że 
Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, 
poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, 
orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych 
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 
Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli:  
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi 
o usunięcie dotyczących jej danych; 
2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez 
zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony. 
 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że „informacje o chorobach pomagają nam w przypadku 
zaistnienia problemu zdrowotnego. Zdarzają się przypadki, że nie ma w pobliżu 
pielęgniarki szkolnej i wychowawca zobowiązany jest do szybkiej i samodzielnej 
interwencji niesienia pomocy dziecku. (…) Coraz więcej dzieci boryka się z alergią 
pokarmową.. Pilnuje się wtedy dziecko, aby nie spożyło alergenu. Rodzice sami 
informują wychowawców świetlicy o problemach ze słuchem czy wzrokiem dziecka. 
Zwracają się do wychowawców z prośbą o przypomnienie o leku, które ma dziecko 

                                                      
7 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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pobrać. Był przypadek dziecka z cukrzycą, które miało sobie badać poziom cukru. 
Wszystkie karty dzieci są zamknięte w szafce.” 

(dowód: akta kontroli str. 16-20) 
 
Szkoła określiła zasady i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć 
świetlicowych, określiła zasady informowania i usprawiedliwiania nieobecności 
dziecka na zajęciach świetlicowych; zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania 
uczniów po zajęciach świetlicowych, badała oczekiwania rodziców związane 
z zajęciami świetlicowymi, posiadała odpowiednie właściwe warunki lokalowe do 
prowadzenia zajęć świetlicowych. W opracowanym planie zajęć świetlicowych nie 
zostały określone wskaźniki, pozwalające stwierdzić, które cele zawarte w planie 
zostały zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte. 
 
 
2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 

edukacyjnych i rozwojowych uczniów. 
 
2.1. 
2.1.1. – 2.1.3.  
Zasady (sposób) diagnozowania przez Szkołę potrzeb uczniów rozpoznawania ich 
zainteresowań oraz określania zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny 
określał regulamin świetlicy, co zostało opisane w pkt 1.2.2 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. Szkoła nie ustalała formy podziału uczniów na grupy wychowawcze. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że „oczekiwania rodziców wobec działań świetlicy 
badane są podczas zebrań z rodzicami we wrześniu każdego roku. Przedstawiana 
jest im oferta zajęć świetlicowych i zapytanie, co jeszcze chcą, aby ich dzieci robiły 
w świetlicy szkolnej? Na tej podstawie planujemy pracę i organizację zajęć 
poszczególnym nauczycielom. Rodzice, również na bieżąco informują, co dzieci 
szczególnie zainteresowało w danym czasie i jakie zajęcia cieszą się 
powodzeniem.” 

(dowód: akta kontroli str. 16-20) 
 
W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą 
potrzeb i zainteresowań dzieci w świetlicy. 
Ewaluacja wykazała, że dzieci doceniają przede wszystkim czas, który świetlica 
oferuje swoim podopiecznym na wspólne bycie razem i zabawy z kolegami. Około 
80% uczniów traktowało pobyt w świetlicy, jako czas odprężenia po lekcjach, tyle 
samo uczniów cieszyły organizowane w świetlicy zajęcia sportowe. 
50% uczniów i rodziców doceniało oferowaną pomoc nauczycieli świetlicy 
w odrabianiu prac domowych, znakomita większość rodziców akceptowała ten 
sposób wykorzystywania czasu pobytu ich dzieci w świetlicy. 
Rodzice na pytanie dotyczące rzeczy, które by zmienili w pracy świetlicy wskazali na 
potrzebę organizowania większej ilości zabaw na świeżym powietrzu (50%), więcej 
gier i zabaw dydaktycznych (15%), więcej zajęć relaksacyjnych (25%), zwiększenie 
ilości zajęć czytelniczych (10%). 
Uczniowie na pytanie dotyczące wyposażenia świetlicy odpowiedzieli, że życzyliby 
sobie więcej zabawek w kącikach tematycznych i zorganizowany kącik 
wypoczynkowy (z materacami, poduszkami). Jako własną propozycję zmiany 
uczniowie podali: plac zabaw oraz dostęp do internetu w komputerach (granie). 
Dla rodziców najważniejszym zadaniem nauczyciela było kształtowanie czynności, 
z którymi dzieci mają problemy, np. czytanie, pisanie, liczenie, oraz rozwijanie 
umiejętności współpracy w grupie (po 50%). 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Z ewaluacji wynikało również, że świetlica jawi się uczniom przede wszystkim, jako 
miejsce zabawy, odrabiania zadań domowych i wypoczynku. Znakomita większość 
lubi tam przychodzić, co potwierdzali również rodzice. 85% dzieci czuło się 
w świetlicy bezpiecznie i miało zaufanie do wychowawców. Na uciążliwość hałasu 
uskarżała się połowa ankietowanych w kontekście warunków odrabiania zadań 
domowych. Z rozmowy z wychowawcami wynikło, że warunki do odrabiania lekcji 
stwarzane są uczniom przez wychowawcę świetlicy, który zabierał uczniów 
zainteresowanych odrabianiem zadań domowych do cichej sali. 
Wnioski do pracy wynikające z przeprowadzonej ewaluacji to m.in.: 
- wprowadzenie działań eliminujących hałas w świetlicy, 
- w planie pracy każdej grupy świetlicowej uwzględnić czas na odrabianie lekcji, 
- proponować bogatszą ofertę zajęć lubianych przez dzieci (zajęcia plastyczne, 
sportowe), w taki sposób, który pozwoliłby na zmniejszenie przepełnienia 
w pomieszczeniach, zmniejszając poziom hałasu, 
- na początku roku szkolnego zapoznać rodziców z ofertą pracy, ze szczególnym 
omówieniem rodzajów prowadzonych zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 40-43) 
 
2.1.4. 
W roku 2015/2016 mimo diagnozowanych potrzeb i rozpoznawania zainteresowań 
uczniów, Szkoła nie wykorzystywała ich do tworzenia grup wychowawczych. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że kryteriami podziału uczniów na grupy był czas 
przychodzenia do Szkoły. Grupę dopołudniową stanowili uczniowie, którzy uczyli się 
na II zmianie (oprócz dzieci, które przebywają krótki okres przed lekcjami). Od 
godziny 11 do świetlicy zaczynali przychodzić uczniowie po lekcjach. 

(dowód: akta kontroli str. 16-20) 
 
2.1.5.1.  
W roku 2015/2016 dla wszystkich grup świetlicowych został opracowany ogólny plan 
pracy świetlicy. Zawierał on 15 zadań, których realizację zaplanowano poprzez 
zróżnicowane tematycznie zajęcia dla starszych i młodszych klas.  

W grupach objętych badaniem w II semestrze prowadzono przewidziane w planie 
pracy świetlicy zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe, możliwości 
psychofizyczne i rozwijające zainteresowania uczniów.  
Roczne plany pracy zawierały zagadnienia ogólne, które następnie były 
uszczegóławiane w miesięcznych planach pracy świetlicy. Plany pracy świetlicy 
wpisane do dzienników zawierały zagadnienia o zbliżonej tematyce i dotyczyły m. in. 
pór roku, tradycji świątecznych, kształtowania nawyków życia codziennego (zdrowie, 
higiena i bezpieczeństwo), uzyskania wiedzy o patronie Szkoły, o mieście, w którym 
znajduje się Szkoła, oraz bezpieczeństwie w czasie wakacji. Wszystkie zajęcia 
zawarte w miesięcznych planach pracy zostały zrealizowane, co zostało 
udokumentowane w dziennikach zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 52-59, 76-83) 
 
Ustalenia kontroli doraźnej przeprowadzonej przez przedstawiciela Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty wskazały, że przy tworzeniu grup świetlicowych w roku 2016/2017 
nie zdiagnozowano potrzeb i zainteresowań uczniów – kandydatów do zajęć 
świetlicowych. W związku z tym obie grupy uczestniczyły w takich samych 
zajęciach. Oferta tegorocznych zajęć została przygotowana z uwzględnieniem 
wyników ewaluacji wewnętrznej dotyczącej potrzeb i zainteresowań dzieci 
w świetlicy z roku szkolnego 2015/2016, czyli wśród uczniów i rodziców 
korzystających ze świetlicy w ubiegłym roku szkolnym. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że 
„uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość zgłoszenia wychowawcom, 
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które zajęcia proponowane przez świetlicę odpowiadają ich potrzebom 
i zainteresowaniom i w efekcie uczestniczą w takich zajęciach. 

(dowód: akta kontroli str. 84-101) 
 
2.1.6.1  
Tematy zajęć świetlicowych realizowanych w kwietniu w roku szkolnym 2015/2016 
były zbieżne z zadaniami wyszczególnionymi w planie świetlicy oraz w miesięcznych 
planach pracy. W oparciu o zapisy prowadzonych w kwietniu 2016 r. zajęć 
w świetlicy, zawarte w dziennikach ustalono, iż w ramach: 
1. edukacji prozdrowotnej zostały zrealizowane min. następujące tematy zajęć:  
- „Dzień służby zdrowia"- uświadomienie dzieci o znaczeniu tego zawodu i roli 
pielęgniarki w szkole, 
- „Dlaczego należy dbać o higienę osobistą. Przybory toaletowe"- kolorowanie 
obrazków, 
- zabawy, gry i ćwiczenia ruchowe w salach gimnastycznych i na placu zabaw, 
2. edukacji plastycznej zostały zrealizowane min. następujące tematy zajęć: 
- „Przyroda wiosenna wokół nas" - odwołanie się do obserwacji i emocji dzieci, 
- rysowanie ilustracji do wierszy Jana Brzechwy- „Paweł i Gaweł”, „Grześ”, 
- kolorowanie obrazu – „Wiosna w ogrodzie”, 
3. czytelnictwa, edukacji polonistycznej i patriotycznej zostały zrealizowane min. 
następujące tematy zajęć: 
- czytanie bajki „O królewnie Śnieżce”, 
- „Wiosna w poezji" - czytanie wierszy o tematyce wiosennej, 
- czytanie opowiadania „Po co ludziom drzewa"- omówienie znaczenia drzew i ich 
wartości dla przyrody i ludzi, 
- „Graffiti" - omówienie tematu malowania napisów na murach, 
4. edukacji przyrodniczej zostały zrealizowane min. następujące tematy zajęć: 
- „Wiosna w ogrodzie" - pokaz ilustracji i wykład na temat uprawy roślin ogrodowych 
w okresie wiosennym, 
- kolorowanie obrazków „Wiosna w ogrodzie", 
- „Przyroda wokół nas"- pogadanka tematyczna, 
5. edukacji muzycznej zostały zrealizowane min. następujące tematy zajęć: 
- słuchanie piosenki pt. „Święty uśmiechnięty”,  
- słuchanie piosenek i utworów muzycznych o tematyce wiosennej, 
- słuchanie hymnu polskiego i jego analiza, 
6. rozwoju społecznego i emocjonalnego zostały zrealizowane min. następujące 
tematy zajęć: 
- zabawy integracyjne „Domino", „Sztafeta bajek", 
- zabawy z chustą animacyjną - „Bilard", „Karuzela", 
- zabawy integracyjne ze śpiewem, 
7. rozwoju umysłowego zostały zrealizowane min. następujące tematy zajęć: 
- „zgaduj- zgadula"- rozwiązywanie zagadek o tematyce wiosennej, 
- zagadki i rebusy -dotyczące nazw drzew owocowych. 
Ponadto przeprowadzane były różnorodne zajęcia sportowe oraz czytelnicze, 
pomoc w odrabianiu lekcji itp. 
Tematy zajęć były dostosowane do wieku uczniów w nich uczestniczących. 

(dowód: akta kontroli str. 116-121, 130) 
 

W dziennikach zajęć świetlicy były wpisane plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 
imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego 
uczęszczają uczniowie, tematy przeprowadzonych zajęć,. W dziennikach 
odnotowane były również nieobecności uczniów w danym dniu. Precyzyjne 
określenie czasu, w którym uczeń przebywał na świetlicy, odnotowywane było na 
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listach obecności dzieci uczęszczających do świetlicy sporządzonych, na każdy 
dzień osobno. 

(dowód: akta kontroli str. 130) 
 

Ustalenia kontroli doraźnej przeprowadzonej przez przedstawiciela Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty wskazały, że organizując zajęcia świetlicowe Szkoła uwzględniała 
następujące potrzeby uczniów: specyfika pracy rodziców, zainteresowania uczniów, 
uwarunkowania środowiska lokalnego, możliwości psychofizyczne dzieci, pomoc 
w odrabianiu lekcji, prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, potrzeby rozwojowe 
uczniów.  
Zajęcia świetlicowe rozwijały u uczniów zainteresowania plastyczne, sportowe, 
muzyczne, informatyczne, czytelnicze, teatralne oraz szachowe. 

(dowód: akta kontroli str. 84-101) 
 
2.2.  
W trakcie oględzin sal świetlicowych obecni uczniowie odrabiali zadania domowe. 
Warunki lokalowe i wyposażenie były odpowiednie dla prowadzonych zajęć 

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 
 
Ustalenia kontroli doraźnej przeprowadzonej przez przedstawiciela Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty wskazały, że w czasie zajęć świetlicowych uczniowie korzystają 
z placu zabaw, boiska, stołówki, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, 
biblioteki szkolnej. Wyposażenie świetlicy zawiera sprzęt audiowizualny, sprzęt 
sportowy, meble dostosowane do potrzeb uczniów, wydzielone miejsce do nauki, 
wydzielone miejsce do zabawy z wykładziną dywanową, materiały dydaktyczne 
(biblioteczka, scenariusze zajęć, płyty cd z bajkami i muzyką, płyty dvd z filmami dla 
dzieci, materiały do zajęć plastycznych, tablice magnetyczne, teczki z ilustracjami, 
gry dydaktyczne, zabawki. 

(dowód: akta kontroli str. 84-101) 
 
2.3. 
Łączny czas pobytu uczniów w świetlicy w okresie od 4 do 8 kwietnia 2016 r. dla 
losowo wybranych 35 uczniów (10 z klas I, 10 z klas II, 10 z klas III oraz 5 z klas IV) 
wynosił 234 godziny. W badanej grupie 35 osób, siedmiu uczniów przez cały tydzień 
nie uczestniczyło w zajęciach świetlicowych. 

W tym samym czasie ww. grupa uczniów przebywała w Szkole łącznie 718 godzin. 
W ww. okresie łączny czas pobytu uczniów w świetlicy wyniósł 32,59% w stosunku 
do łącznego pobytu w Szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 122-125) 
 

Analizą objęto każdą godzinę zajęć wszystkich uczniów zapisanych do świetlicy 
(we wszystkich grupach wychowawczych) łącznie 207 osób za okres 29 luty – 
4 marzec 2016 r. i 4 – 8 kwiecień 2016 r., pod kątem sprawdzenia ilości 
uczestniczących w nich uczniów i nauczycieli sprawujących w tym czasie nad nimi 
opiekę. Badanie wykazało, że w ww. okresach czasu liczba uczniów pozostających 
pod opieką jednego nauczyciela nie przekroczyła dopuszczalnej ilości 25 osób. 
Maksymalna liczba uczniów pozostająca pod opieką jednego nauczyciela w tym 
okresie czasu wynosiła 25 osób. Nie stwierdzono obecności uczniów na zajęciach 
świetlicowych z tytułu zastępstw, tj. pod nieobecność nauczyciela danego 
przedmiotu, z powodu której nie odbyła się lekcja. 

(dowód: akta kontroli str. 126-129) 
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Oględziny warunków lokalowych świetlicy przeprowadzone 1 grudnia 2016 r., 
podczas, których co godzinę począwszy od godziny 8.00 do końca pracy świetlicy 
sprawdzono ilość dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych i ilość 
nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę wykazały, iż nie została przekroczona 
liczba 25 uczniów w trakcie zajęć świetlicowych będących pod opieką jednego 
nauczyciela. 

W ciągu całego dnia na świetlicy obecnych było łącznie 122 uczniów z listy 
obecności wynikało, że na zajęciach w szkole było 180 uczniów zapisanych do 
świetlic, tzn. że 58 będących na lekcjach w szkole nie było obecnych na zajęciach 
w świetlicy szkolnej.  

Katarzyna Urbańska – wychowawczyni świetlicy wyjaśniła, że 50 uczniów zostało 
odebranych przez rodzica/opiekuna po zakończonych lekcjach, natomiast 
pozostałych 8 uczniów posiadało oświadczenia o możliwości samodzielnego 
opuszczenia świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 27-28, 147) 
 

2.4. 
W okresie objętym kontrolą dzienniki w świetlicy szkolnej prowadzone były w wersji 
papierowej według wzoru opracowanego na podstawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r.8. W dziennikach dokumentowano 
zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika 
zajęć w świetlicy wpisano zgodnie z §11 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 dokumentacji9 plan pracy 
świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy 
oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz 
odnotowywano obecność uczniów w świetlicy. Szczegółowa lista dzieci 
uczęszczających do świetlicy sporządzana była na każdy dzień oddzielnie. Zawarte 
w niej były informacje dotyczące imienia i nazwiska ucznia, godziny przyjścia 
i wyjścia oraz osoby, która odebrała ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 130) 
 
2.5. 
W planach nadzoru pedagogicznego w latach 2014/2015 oraz 2015/2016 Dyrektor 
Szkoły w odniesieniu do świetlicy szkolnej planowała min. przeprowadzenie kontroli 
zajęć (obserwacja lekcji), organizacji pracy świetlic (dokonanie przeglądu 
dzienników zajęć oraz planów miesięcznych). Plany nadzoru pedagogicznego nie 
określały liczby kontroli, którymi miałyby być objęte zajęcia ani liczby kontroli 
organizacji pracy świetlicy. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań byli 
Dyrektor Szkoły oraz wicedyrektorzy. Ponadto w planie na rok szkolny 2015/2016 
zostało uwzględnione przeprowadzenie ewaluacji świetlicy szkolnej, której wyniki 
miały być przekazane Radzie Pedagogicznej Szkoły. Wyniki przeprowadzonej 
ewaluacji zostały opisane w pkt. 2.1.1.- 2.1.3 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. Wyniki przeprowadzonych obserwacji lekcji zamieszczane były 
w sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły. W kontrolowanym 
okresie przeprowadzono trzy obserwacje kontrolne zajęć świetlicowych 
(23 listopada 2014 r., 18 maja 2015 r. oraz 24 maja 2016 r.). Wszystkie 
obserwowane zajęcia zostały ocenione pozytywnie: były dobrze przygotowane, 

                                                      
8 Dz. U. nr 156.2010 ze zm. 
9 Dz. U. z 2014 r., poz. 1170, ze zm. 
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zajęcia toczyły się zgodnie z przygotowanym konspektem, uczniowie uczestniczący 
w zajęciach byli w nie zaangażowani. Ponadto w latach szkolnych 2014/2015 oraz 
2015/2016 dokonano łącznie 4 przeglądów dzienników świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 29-43, 130-142) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w badanym obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów w roku szkolnym 2015/2016, ale na tej 
podstawie nie utworzyła grup wychowawczych. Tematyka prowadzonych zajęć 
świetlicowych były taka sama dla wszystkich grup wychowawczych, a metody ich 
prowadzenia nie zostały zróżnicowane ze względu na wiek uczniów.  
Kontrola doraźna przeprowadzona przez przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty wskazała, że przy tworzeniu grup świetlicowych w roku 2016/2017 nie 
zdiagnozowano potrzeb i zainteresowań uczniów – kandydatów do zajęć 
świetlicowych. W związku z tym obie grupy uczestniczyły w takich samych 
zajęciach. 
Organizacja Szkoły zapewniała pozostawanie pod opieką jednego nauczyciela nie 
więcej niż 25 uczniów. 
 
 
3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic szkolnych. 
 
3.1.  
W planach nadzoru pedagogicznego w latach 2014/2015 oraz 2015/2016 Dyrektor 
Szkoły w odniesieniu do świetlicy szkolnej planowała poza przeprowadzeniem 
kontroli zajęć oraz organizacji pracy świetlic (opisanymi w pkt 2.5 niniejszego 
wystąpienia), przeprowadzenie monitoringu dzieci uczęszczających do świetlicy 
szkolnej pod kątem liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela. 
Monitoring taki odbył się w miesiącu wrześniu w poszczególnych latach objętych 
kontrolą. Wynik przeprowadzonego monitoringu wykazał potrzebę zwiększenia 
godzin wychowawczych w świetlicy w godzinach: 
- porannych 6:30 – 9:00 oraz w godzinach 15:00 - 16:00 we wrześniu 2014 r., 
- porannych 6:30 – 9:00 oraz w godzinach 12:00 -14:00 we wrześniu 2015 r. 
Grafiki pracy w świetlicy zostały dostosowane do potrzeb wynikających 
z monitoringu. 

(dowód: akta kontroli str. 29-43, 130-146) 
 
3.2 
W okresie objętym kontrolą organ prowadzący (Urząd Miasta Stalowa Wola) nie 
sprawdzał warunków prowadzenia zajęć świetlicowych, wyposażenia świetlicy, 
zapewnienia środków finansowych na jej działalność. 

(dowód: akta kontroli str. 130) 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Podkarpacki Kurator Oświaty w okresie objętym kontrolą sprawował nadzór 
pedagogiczny nad prowadzonymi zajęciami świetlicowymi dokonując jednokrotnie 
kontroli zakresu zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej, 
tj. 15 listopada 2016 r.10 Kontrola dotyczyła sprawdzenia prawidłowości organizacji, 
prowadzenia i wyposażenia świetlicy. W wyniku kontroli stwierdzono, że przy 
tworzeniu grup świetlicowych w roku szkolnym 2016/2017 nie zdiagnozowano 
potrzeb i zainteresowań uczniów – kandydatów do zajęć świetlicowych. Zaleceń nie 
sformułowano. 

(dowód: akta kontroli str. 84-101) 
 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że „w bieżącym roku zamierza przed drugim semestrem 
zebrać pisemną informację na temat zainteresowań dzieci na drugiej stronie karty 
przyjęć do świetlicy”. 

(dowód: akta kontroli str. 16-20) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w badanym obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny 
funkcjonowania świetlicy szkolnej poprzez dokonywanie przeglądu dzienników zajęć 
świetlicowych, monitorowanie liczby uczniów przypadających na jednego 
wychowawcę w świetlicy szkolnej oraz prowadzenie obserwacji zajęć realizowanych 
w ramach planu zajęć przez wychowawców świetlicy. 
 

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 Kontroli11, wnosi o opracowanie karty zgłoszenia dziecka do 
świetlicy szkolnej z uwzględnieniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

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 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. 

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

                                                      
10 Kontrola doraźna na zlecenie NIK 
11 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677 
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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 

Maciej Pilecki Dyrektor 
Wiesław Motyka starszy inspektor kontroli państwowej 
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