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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 Dagmara Mazurkiewicz-Karasińska, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LRZ/131 z dnia 3 listopada 2016  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu, ulica Żeromskiego 30 (dalej 
Szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Jastrząb, Dyrektor Szkoły 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
 
W ocenie1 Najwyższej Izby Kontroli2 Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów w trakcie zajęć świetlicowych, ale nie 
wykorzystała tych informacji do utworzenia grup wychowawczych.  
Podkarpacki Kurator Oświaty pozytywnie ocenił prowadzenie zajęć świetlicowych, 
gdyż Szkoła organizując zajęcia świetlicowe uwzględniła potrzeby uczniów 
polegające na dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny, zainteresowania3, potrzeby 
rozwojowe oraz czas pracy ich rodziców.  
Szkoła opracowała i przestrzegała zasady 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. Co prawda do części grup 
wychowawczy było zapisanych więcej niż 25 uczniów, ale badanie zapisów 
frekwencji uczniów w wybranych okresach czasu jak i oględziny niektórych zajęć 
wykazały, że pod opieką jednego nauczyciela pozostawało nie więcej niż 25 
uczniów.  
Dyrektor Szkoły sprawował nadzór nad świetlicą szkolną, poprzez kontrolę, 
obserwację oraz wspomaganie pracy wychowawców świetlicy. Ustalenia ze 
sprawowanego nadzoru nie w pełni zostały wykorzystane do poprawy 
funkcjonowania świetlicy, gdyż wnioski ze sprawowanego nadzoru w latach 

                                                      
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. 
3 Sportowe, taneczne, plastyczne, szachowe, muzyczne, czytelnicze, teatralne 
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poprzednich nie były uwzględniane w planach nadzoru pedagogicznego w świetlicy 
w kolejnym roku, a plany nadzoru pedagogicznego sformułowane były tak samo na 
przestrzeni lat objętych kontrolą. Ponadto nie zostały określone zasady 
monitorowania podejmowanych działań do poprawy funkcjonowania świetlicy, jak 
również nie opracowano planu nadzoru pedagogicznego w świetlicy na rok 
2016/2017. 
Szkoła po zmianie w 2014 r. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty4, 
podjęła działania mające na celu uwzględnienie w organizacji prowadzonych zajęć 
świetlicowych postanowień art. 67 ust. 5 ww. ustawy, tj. poprawa warunków 
lokalowych świetlicy mająca wpływ na poziom atrakcyjności prowadzonych zajęć, 
zwiększenie ilości i różnorodności zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Liczba wszystkich uczniów w Szkole w latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 - 
stan na 30 września i 31 maja - wynosiła odpowiednio: 556, 585, 546 i 553, 586. W 
tym liczba uczniów z klas I-III w ww. okresach wynosiła odpowiednio: 287, 299, 295 i 
284, 299. Liczba uczniów na 31 maja 2017 r. w chwili obecnej nie jest możliwa do 
ustalenia. Liczba uczniów zapisanych do świetlicy w latach 2014/2015 – 2016/2017 
wynosiła odpowiednio: 220, 230, 220. Utworzono następującą ilość grup 
świetlicowych, odpowiednio: 11 (3/8)5, 10 (2/8)6 i 9 (2/7)7 . Minimalna i maksymalna 
liczba uczniów w poszczególnych grupach wychowawczych w ww. latach wynosiła 
odpowiednio, 21/27, 25/27, 25/40.  

Zajęcia lekcyjne rozpoczynały się we wszystkie dni tygodnia o godzinie 8.00 
i kończyły się w zależności od rocznika w przedziałach czasowych 11.20 – 12.25 
(klasy I-III) i 11.20-14.05 (klasy IV-VI). Z klas zerowych jedynie w roku szkolnym 
2014/2015 do świetlicy zapisano sześcioro dzieci.  

Uczniowie mogli korzystać z opieki świetlicowej w godzinach od 6.00 - 8.00 oraz po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny 16.30. W kontroli ustalono, że zajęcia 
świetlicowe trwały w godzinach 6.00 – 8.00 i 11.25-16.30, gdyż lekcje we wszystkich 
klasach rozpoczynały się o godzinie 8.00, a kończyły najwcześniej o godzinie 11.25. 

Do Szkoły dzieci nie były dowożone zorganizowanym transportem.  

W latach objętych kontrolą do Dyrektora Szkoły nie wpłynęły skargi lub wnioski 
dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 47, 74-77, 79, 81, 83, 88, 121-121a, 151-152, 203-205, 
289-292, 294a, 403-409, 460) 

1.2. Organizacja pracy świetlicy szkolnej. 
1.2.1 Przyjęte założenia organizacyjne dot. pracy świetlicy uregulowane zostały 
w nw. aktach: 
-statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu8 z 4 listopada 
2010 r. (dalej statut) - tekst jednolity uwzględniający projekty opracowane przez radę 

                                                      
4 Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm. 
5 Trzy grupy ranne i osiem popołudniowych 
6 Dwie grupy ranne i osiem grup popołudniowych 
7 Dwie grupy ranne i siedem popołudniowych 
8Tekst ujednolicony zawierający zmiany uchwalone przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu z 
uwzględnieniem projektu opracowanego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego w dniach: 11 września 2014 r., 29 
kwietnia 2015 r. i 10 listopada 2015 r. 

Opis stanu 
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pedagogiczną i zatwierdzone w dniach: 11 września 2014 r., 29 kwietnia 2015 r., 10 
listopada 2015 r.  
-regulaminie świetlicy obowiązującym od 28 sierpnia 2010 r. (dalej regulamin), 
następnie zmieniony w lutym 2016 r. 
-planie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Mielcu na dany rok szkolny9 (dalej plan pracy) 
-dzienniku zajęć świetlicy na dany rok szkolny (dalej dziennik). 

Szkoła w statucie w sposób ogólny uregulowała zasady organizacji i sposób 
funkcjonowania świetlicy szkolnej oraz zakres zadań i kompetencji jej kierownika. 
Dokument ten określa rolę rady wychowawczej świetlicy, która jest stałym organem 
powołanym do opiniowania w ramach swoich kompetencji spraw wychowawczych 
oraz organizacyjnych świetlicy. W myśl zapisów w statucie podstawowym zadaniem 
świetlicy jest zapewnienie uczniom stosownie do potrzeb, działań opiekuńczo-
wychowawczych zapewniających im rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 
W statucie (§27 ust. 2 i 6) określono, że praca świetlicy opiera się o stałe grupy 
dziecięce dobrane pod względem wieku i potrzebujące przedłużonej na czas lekcji 
opieki. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom stosownie do 
potrzeb działań opiekuńczo-wychowawczych zapewniających im rozwój 
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Świetlica jest placówką realizującą 
optymalny, urozmaicony i wielostronny program dydaktyczno-wychowawczy, ma 
własne okresowe plany pracy i tygodniowe rozkłady zajęć. Funkcjonuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 - 8.00 i od 11.25 do 16.30, w miarę 
potrzeb prowadzi zajęcia w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Statut przewiduje 
prowadzenie zajęć w świetlicy w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów 
powinna wynosić 25. W statucie Szkoła określiła wykaz dokumentów regulujących 
pracę świetlicy10, za opracowanie których odpowiadał kierownik świetlicy. Statut 
określał termin sporządzenia dokumentów regulujących pracę świetlicy, w tym plan 
pracy świetlicy. Przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy zostały 
zawarte także w regulaminie, który określał w załączniku nr 1 zasady rekrutacji 
uczniów do świetlicy. Stanowiły one powtórzenie oraz uszczegółowienie informacji 
w tym zakresie zawartych w statucie. 

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy Szkoła określiła 
w regulaminie. Zgodnie z zapisami regulaminu opieką świetlicową są objęci 
uczniowie klas I-III, których obydwoje rodzice pracują, opieką świetlicową mogą być 
objęte dzieci z klas IV-VI, jeżeli jest taka potrzeba. Uczniowie mogą korzystać 
z opieki świetlicowej w godzinach 6.00-8.00, a po zakończeniu zajęć lekcyjnych tj. 
11.25 do godziny 16.30. Dziecko może opuścić świetlicę pod opieką wskazanej 
osoby upoważnionej lub samodzielnie w przypadku uczniów klas III o konkretnej 
godzinie za pisemną zgodą rodziców. Opieka świetlicowa nie została powiązana 
z żywieniem. Regulamin był przekazywany rodzicom dzieci objętych opieką 
świetlicową, którzy podpisem potwierdzali fakt zaznajomienia się z jego 
unormowaniami. 

Dzieci, które nie zostały zapisane do świetlicy i które oczekują na stałe zajęcia 
pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicowej w wybranym dniu i godzinie po 
uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców wychowawcom świetlicy. 
Dyrektor w wyjaśnił, że jeżeli zdarzy się konieczność czasowego przyjęcia dziecka 
do świetlicy jest ono kierowane do grupy, w której na poszczególnych godzinach jest 
największa absencja. 

                                                      
9 2016/2015, 2015/2016, 2014/2015 
10 Dokumentacja świetlicy: roczny plan pracy i sprawozdanie z jego realizacji , dzienniki zajęć, karty zgłoszeń dzieci, regulamin 
świetlicy, ramowy rozkład dnia, księga protokołów z posiedzeń rady wychowawczej świetlicy, kronika świetlicy 
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W załączniku nr 3 do regulaminu Szkoła ustaliła zasady przebywania uczniów 
w świetlicy, tj. :  

-zasady przychodzenia uczniów na zajęcia świetlicowe oraz ich odbierania zostały 
zawarte w punktach 1, 6-12 i 21. Zgodnie z zapisami ww. załącznika rodzice dzieci 
zapisanych do świetlicy mają obowiązek m. in. pisemnego informowania w formie 
oświadczenia o odbieraniu dzieci po zajęciach przez inne niż wskazane we wniosku 
o przyjęcie do świetlicy osoby, o samodzielnym opuszczaniu świetlicy.  

-informowanie i usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych 
uregulowano w punktach 13-15 i 24. Rodzice zostali zobligowani do 
usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach świetlicowych i do 
przestrzegania godzin pracy świetlicy oraz do informowania o sprawach, które mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka jak dane kontaktowe, 
choroby, alergie, orzeczenia poradni.  

-ustalenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych 
zawarto w punktach: 1, 2, 6, 7, 22, 24, tj. m. in. przekazywanie przez nauczycieli 
opieki nad uczniami po zakończeniu danych zajęć (nauczyciele odprowadzają dzieci 
do świetlicy po lekcjach, także w przypadku gdy zajęcia opieki świetlicowej 
odbywają się w innej sali niż sala lekcyjna, wychowawca świetlicy przyprowadza 
uczniów do sali świetlicowej gdzie sprawuje dalszą opiekę). Dzieci nie mogą 
korzystać w świetlicy z telefonów komórkowych i innych urządzeń przyniesionych 
z domów.  

W projekcie organizacyjnym Szkoły na poszczególne lata szkolne 2013/2014-
2016/2017 ustalano ilość grup świetlicowych i prowadzących je nauczycieli. 
W wyjaśnieniu Dyrektor podał m. in., że: (…) poszczególne grupy świetlicowe są 
tworzone w oparciu o zespoły klasowe, a grupy układane są tak, aby nie rozdzielać 
uczniów z poszczególnych klas. Faktyczne zainteresowania i potrzeby dziecka 
dobierane są do poszczególnych grup, które nie powinny przekraczać 25 uczniów. 

Obowiązek opracowania planów pracy świetlicy spoczywał na kierowniku świetlicy 
i wynikał z ogólnego zapisu w zakresie obowiązków (organizuje pracę 
wychowawczo-opiekuńczą świetlicy), z planów pracy świetlicy (odpowiedzialny za 
opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, termin wykonania – 
wrzesień danego roku szkolnego) oraz ze statutu (§22). Plany pracy świetlicy 
w każdym roku zatwierdzał kierownik świetlicy. 

W dokumencie pt. Koncepcja Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu na lata 
2013-2017, w ramach doskonalenia pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, 
zawarto zadanie polegające na doskonaleniu pracy świetlicy szkolnej poprzez 
poszerzanie metod pracy, czynienie świetlicy przyjaznej i lubianej przez dziecko 
i wprowadzanie możliwości odrabiania zadań domowych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-47, 70-73, 168-170, 201-205, 255-284, 389-402, 410) 

W regulaminie Szkoła określiła także zasady prowadzenia dzienników zajęć 
w świetlicy (załącznik nr 2) i korzystania ze stołówki szkolnej (załącznik nr 4). 

(dowód: akta kontroli str. 389, 397) 

1.2.2. Tryb przyjmowania uczniów do świetlicy określony został w statucie. Stanowił 
on, że kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy na podstawie pisemnego 
zgłoszenia rodzica tzw. wniosku o przyjęcie do świetlicy (dalej wniosek) składanego 
do 31 sierpnia roku szkolnego dokonuje komisja powołana przez kierownika 
świetlicy. W razie nieprzyjęcia dziecka do świetlicy, przysługuje odwołanie do 
Dyrektora.  
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W Szkole obowiązywał wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy. W latach 
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 łącznie zostało złożonych 450 wniosków 
o przyjęcie do świetlicy odpowiednio 220 i 230. Wszystkie zostały rozpatrzone 
pozytywnie. Badanie 10 wniosków11 wykazało, że zostały one złożone i rozpatrzone 
zgodnie z zapisami regulaminu świetlicy załącznik nr 3 punkty 1-3 „Zasady rekrutacji 
do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu”. 
Na wnioskach złożonych w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 nie było 
zapisów dotyczących deklaracji opłat miesięcznych na fundusz świetlicy oraz 
jakichkolwiek innych form wsparcia finansowego świetlicy. 
We wnioskach opiekunowie mogli wpisać dane dotyczące: „dodatkowych ważnych 
informacji o dziecku (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia…)”. W przypadku 45 
z 450 wszystkich wniosków (10%) rodzice/opiekunowie prawni uczniów wpisali 
choroby bądź inne ważne informacje dot. zdrowia dziecka (dla przykładu: alergia, 
nietolerancja białka, astma, migrena, niejadek).  
Dyrektor wyjaśnił, że umieszczenie we wnioskach pytania dotyczącego stałej 
choroby dziecka jest konieczne z uwagi na potrzebną wiedzę wychowawcy grupy, 
który w momencie prowadzenia zabaw czy innych zadań uwzględnia możliwości 
psycho - fizyczne dziecka. Dodał, że brak powyższych informacji nie rodzi żadnych 
konsekwencji, a wnioski są przechowywane pod zamknięciem u kierownika 
świetlicy.  
Ponadto we wnioskach o przyjęcie do świetlicy należało podać następujące dane: 
dane dziecka, adres zamieszkania, planowane godziny pobytu dziecka w świetlicy 
w poszczególnych dniach tygodnia, dane kontaktowe rodziców dziecka (opiekunów 
prawnych) w tym adres zakładu pracy i stanowisko na jakim zatrudniony jest rodzic, 
informacje ważne o dziecku: stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp., informacja 
w jaki sposób dziecko będzie opuszczało świetlicę: czy samodzielnie (o której 
godzinie) – w odniesieniu do dzieci z klas III i/lub będzie odbierane przez rodziców 
i/lub osobę upoważnioną przez rodziców. Do każdego wniosku załączano 
oświadczenia: że podane w karcie dane są zgodne ze stanem faktycznym, zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych, zgoda na udział dziecka w zajęciach poza 
terenem Szkoły: Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Samorządowe 
Centrum Kultury (dalej SCK), wyjazdy, wycieczki organizowane w ramach zajęć 
świetlicowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów szkolnych: 
publikacji zdjęć z uroczystości szkolnych/świetlicowych na szkolnej stronie 
internetowej, na tablicach informacyjnych oraz do celów publikacji w prasie bądź 
telewizji. Do wniosku o przyjęcie do świetlicy załączano kartę zgłoszenia ucznia na 
obiady w stołówce szkolnej, regulamin świetlicy i oświadczenie rodziców dzieci 
ubiegających się o wpis do świetlicy o zapoznaniu z nim. 

W roku szkolnym 2014-2015 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna przez 
zespół powołany przez Dyrektora, dotycząca funkcjonowania świetlicy szkolnej. 
Ewaluacja została zakończona sporządzeniem raportu, który przedstawiono radzie 
pedagogicznej 29 czerwca 2015 r. 

Badanie przeprowadzono w obszarze organizacji pracy świetlicy pod kątem 
atrakcyjności organizowanych w niej zajęć. Ewaluację przeprowadził pięcioosobowy 
zespół pod przewodnictwem koordynatora tj. kierownika świetlicy. Ocena 
funkcjonowania świetlicy została dokonana na podstawie badania ankietowego 
wśród rodziców dzieci korzystających z opieki świetlicowej. Badanie to wykazało m. 
in., że w ofercie zajęć należałoby wprowadzić zajęcia na basenie i komputerowe, 
zorganizowanie zwiększonej ilości zajęć rozwijających kreatywność dzieci, 

                                                      
11 Po 5 wniosków złożonych w roku 2014/2015 oraz 5 wniosków złożonych w roku szkolnym 2015/2016 wybranych metodą 
losową.  
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wspierających rozwój ruchowy, naukę gry w szachy. Badanie wykazało ponadto, że 
należy doposażyć sale świetlicowe w nowe i atrakcyjne gry i zabawki. 

Ponadto część ankietowanych12 uważała, że należałoby wprowadzić zmiany 
polegające na zmniejszeniu grup świetlicowych, zorganizowaniu cichych kącików do 
nauki, ulepszeniu warunków bytowych. Spośród najbardziej lubianych zajęć dzieci 
wskazały: zajęcia ruchowe, plastyczne i oglądanie bajek/filmów, a najmniej - zajęcia 
teatralne i szachowe. W raporcie z ewaluacji zapisano, że uwagi rodziców oraz 
potrzeby dzieci są na bieżąco uwzględniane i realizowane, co pozwala na efektywną 
pracę świetlicy. 

W kontroli nie stwierdzono innej formy udokumentowanego badania oczekiwań 
rodziców związanego z pobytem dziecka w świetlicy zarówno przed jak i po 4 
czerwca 2014 r. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 4-8f, 84-109, 201-205, 368-369, 397-402, 410) 

1.3. Plany pracy świetlicy w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 
zostały sporządzone według takiego samego schematu. W ww. planach zawarto 
następujące zadania:  

*organizacja pracy świetlicy – sposób realizacji poprzez m. in. kwalifikację dzieci do 
świetlicy i na dożywianie w formie obiadów, tworzenie grup świetlicowych, 
opracowanie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i tygodniowych 
planów pracy, wyposażanie kącików porządkowych w grupach i zakup materiałów 
do zajęć świetlicowych (…),  

*dożywianie dzieci, 

*kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

*troska o prawidłowy i czynny wypoczynek dzieci po zajęciach lekcyjnych - sposób 
realizacji m. in. poprzez: doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania się 
w różnych sytuacjach, kształtowanie postaw w stosunku do ludzi i składników 
przyrody, dbałość o estetykę wyglądu (…),  

*troska o prawidłowy i czynny wypoczynek dzieci po zajęciach lekcyjnych – sposób 
realizacji m. in. poprzez: organizację zabaw ruchowych i gier sportowych, zajęcia 
taneczne, kształtowanie cech psychomotorycznych dziecka poprzez dobór 
odpowiednich gier i zabaw (…),  

*zdrowie i higiena na co dzień i bezpieczeństwo w życiu – sposób realizacji m. in. 
poprzez: utrwalanie nawyków higienicznych, dbanie o prawidłową postawę podczas 
odrabiania lekcji, zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego (…),  

*rozwijanie kultury osobistej, poszanowanie własności osobistej i mienia 
społecznego poprzez m. in.: kształtowanie zasad społecznego funkcjonowania 
i poszanowania własności mojej i społecznej, dyżury w sali zajęć (…),  

*przyzwyczajanie dzieci do zorganizowanej i samodzielnej pracy nad lekcjami – 
sposób realizacji m. in. poprzez: rozwijanie nawyków prawidłowego przyswajania 
wiedzy, prowadzenie ćwiczeń w pisaniu, liczeniu, czytaniu, opowiadaniu i logicznym 
myśleniu (…),  

*wszechstronne rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez m. in.: 
rozwijanie uczuć patriotycznych, rozmowy z dziećmi o bieżących wydarzeniach 
w kraju i na świecie, zajęcia z informatyki, plastyki, muzyki, ćwiczenia teatralne, 
nauka pływania na basenie MOSIR (…),  

                                                      
12 Na 50 osób ankietowanych, 20 % z nich  
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*kontakt z rodzicami – rozmowa na temat pozytywnych i negatywnych nawyków 
zaobserwowanych u dzieci, kontakt z rodzicami, którzy wykonują ciekawe zawody, 

*praca w zespole wychowawców – samokształcenie wychowawców, wymiana 
doświadczeń, udział w konferencjach metodycznych (…). 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 9-46, 70-73) 

Zmiana w 2014 r. art. 67 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie 
wpłynęła na zmianę planu pracy świetlicy na rok szkolny 2015/2016, co uwidacznia 
się zarówno w zasadach przyporządkowywania uczniów do grup świetlicowych, jak 
również takich samych celach jakie uczeń ma osiągnąć oraz sposobach ich 
realizacji, a także braku procedur pomiaru osiągniętych rezultatów (brak 
wskaźników), które na przestrzeni lat 2013/2014 – 2016/2017 były sformułowane 
w taki sam sposób.  

Dyrektor wyjaśnił, że pomimo braku zmian w planach pracy świetlicy w latach od 
2013/2014 do 2015/2016 wychowawcy uwzględniali zmiany art. 67 ustawy 
o systemie oświaty opierając swoje działania o zapisy wspomnianego przepisu. 

(dowód: akta kontroli str. 9-46, 410-410a) 

Dyrektor w wyjaśnieniu podał m. in., że zmiana ustawy o systemie oświaty 
spowodowała nasilenie działań związanych z potrzebami dzieci, które w większości 
były wcześniej realizowane. Zwiększyła się ilość zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów (zajęcia prowadzone w SCK), jak również zapewniających 
prawidłowy rozwój dzieci (gimnastyka korekcyjna, pływanie), na życzenie rodziców. 

W kwestii braku różnic w treści planów pracy świetlicy w latach szkolnych od 
2013/2014 do 2016/2017 pomimo zmiany art. 67 ustawy o systemie oświaty 
Dyrektor wyjaśnił, że nauczyciele opierali realizowane zadania na przesłankach 
wynikających z ww. przepisu. Dodał, że nieujęcie w ww. planach wskaźników 
pozwalających stwierdzić, które cele w planie zostały zrealizowane wynikało z braku 
stosownych zaleceń w tej sprawie, nie było to również przedmiotem uwag 
Kuratorium Oświaty podczas kontroli działalności świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 9-46, 201-203, 410-410a) 

W latach szkolnych 2015/201613 i 2016/201714 Dyrektor zawarł z Dyrektorem SCK 
w Mielcu umowy w sprawie funkcjonowania programu edukacji artystycznej 
realizowanej w ramach zajęć świetlicowych przez instruktorów z SCK. Zajęcia 
przeznaczone były dla dzieci z klas I-III, raz w tygodniu przez 90 minut. Program 
zajęć obejmował dwa przedmioty artystyczne wybrane przez wychowawcę klasy 
z czterech możliwych: plastyka, taniec, muzyka, teatr. Opiekunowie grup 
świetlicowych byli zobowiązani do współpracy z instruktorami podczas zajęć, 
przejmowali opiekę nad dziećmi w czasie przerw między lekcjami. Zajęcia odbywały 
się za zgodą rodziców dzieci i były płatne15. 

(dowód: akta kontroli str. 48-63, 211-213) 

W latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w ramach zajęć świetlicowych pięć 
grup uczestniczyło w projekcie powszechnej nauki pływania Umiem Pływać 
realizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Uczniowie uczestniczyli 
także w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, logopedii, a od roku 2015/2016 
doskonalili umiejętność gry w szachy pod okiem zatrudnionego w tym celu na 2/18 
etatu nauczyciela. 

                                                      
13 W roku szkolnym 2015/2016 zawarto sześć umów 
14 W roku szkolnym 2016/2017 zawarto trzy umowy 
15 Np. cena 150 zł za cztery kolejne spotkania dla grupy liczącej maksymalnie 30 dzieci umowa nr 59/2015 
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(dowód: akta kontroli str. 374-373, 437) 

Szczegółowe godziny pracy świetlicy regulował plan pracy wychowawców 
poszczególnych grup. We wszystkie dni tygodnia opieka w ramach świetlicy była 
oferowana w godzinach od 6.00 do 8.00 oraz od 11.25 do 16.30. 

(dowód: akta kontroli str. 78-83) 

W roku szkolnym 2014/2015 świetlica została zgłoszona do ogólnopolskiego 
konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. 
Dzieci wraz z wychowawcami wykonywały zadania, które były dokumentowane 
i wysyłane drogą internetową. Świetlica w tym konkursie zdobyła tytuł i otrzymała 
certyfikat Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy. 

(dowód: akta kontroli str. 38, 109) 

1.4 W roku szkolnym 2011/2012 w szkole było pięć etatów wychowawców świetlicy, 
a w latach 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 odpowiednio: 5; 5,73; 
6,77. 6,77. Liczba osób zatrudnionych na etacie wychowawcy wynosiła 
odpowiednio: sześć (wszystkie na niepełnym etacie), sześć (pięć osób na niepełnym 
etacie, jedna – na pełnym), siedem (dwie osoby na pełnym etacie, pięć – na 
niepełnym), osiem (trzy osoby na pełnym etacie, pięć – na niepełnym), siedem (trzy 
osoby na pełnym etacie, cztery - na niepełnym), siedem (trzy osoby na pełnym 
etacie, cztery - na niepełnym). W latach 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole było 
siedem etatów wychowawcy świetlicy. Łączny wymiar czasu pracy w tygodniu 
wynosił odpowiednio: 157 i 155. 

Te same sześć osób16 w latach 2013/2014 - 2016/2017 zatrudnione były na etacie 
wychowawcy, w tym kierownik świetlicy wykonujący także obowiązki wychowawcy. 
w wymiarze 20 godzin. Pozostali wychowawcy pracowali w świetlicy przez okres: 
jednego17 roku (trzy osoby), dwóch lat18 (jedna osoba), trzech lat19 (jedna osoba). 
W latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 sześciu tych samych pracowników 
sprawowało funkcję wychowawcy w świetlicy, oprócz tego cztery osoby przez jeden 
rok zajmowały stanowisko wychowawcy w świetlicy. 

Tygodniowa liczba godzin w świetlicy wynosiła w latach 2014/2015 - 2016/2017 
odpowiednio: 168, 157, 155. 

 (dowód: akta kontroli str. 110-123) 

1.5 Poza wychowawcami świetlicy, funkcje opiekuńczo-wychowawcze od roku 
2013/2014 do 2016/2017 pełnili nauczyciele, którzy nie byli zatrudnieni na takim 
stanowisku, i tak: w roku 2013/2014 takich nauczycieli było trzech (zatrudnieni na 
0,65 etatu), a w pozostałych latach po dwóch (zatrudnieni odpowiednio na 0,42, 
0,73 i 0,46 etatu). Nauczyciele ci pracowali łącznie w każdym ze wskazanych lat 
szkolnych po 17, 11, 19, 12 godzin 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 6.00 do 16.30. Łączna ilość 
godzin pracy w świetlicy w kwietniu 2016 r. wynosiła 687, z czego wychowawcy 
świetlicy przepracowali 519 godzin (75,5%) a pozostali nauczyciele – 168 (24,4%). 
Nauczyciele niezatrudnieni na stanowisku wychowawcy prowadzili w świetlicy tzw. 
zajęcia wychowawcze pod kątem nauczanego w Szkole przedmiotu, tj. muzyka, 

                                                      
16 P. A., K. A., W. B., L. J., E. K., K. W. 
17 Sz. A. w 2013/2014, H. E. w 2014/2015, S. A. w 2015/2016 
18 W. M. 2011/2012 i 2012/2013,  
19 T-L. J. 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 
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plastyka, edukacja wczesnoszkolna. Łączna tygodniowa liczba godzin ich pracy 
wynosiła 42. 

Szkoła nie zatrudniała asystentów wychowawcy świetlicy. W roku szkolnym 
2014/2015 w świetlicy zorganizowano naukę języka angielskiego (nauczyciel 
zatrudniony w świetlicy na 0,11 etatu, pracował 3 godziny w tygodniu). 

(dowód: akta kontroli str. 110-121a) 

1.6 Na potrzeby świetlicy nie zostały wyodrębnione odrębne pomieszczenia. Zajęcia 
świetlicowe odbywają się w siedmiu salach lekcyjnych: cztery sale - na parterze 
w budynku głównym Szkoły i trzy - w pawilonie, tj. odrębnym budynku, do którego 
dzieci, przechodzą z budynku głównego przez ogrodzony teren wewnętrznego 
dziedzińca. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych (tzw. edukacja 
wczesnoszkolna tj. klasy I – III). Dzieci, które uczą się w danej sali, po zakończeniu 
lekcji kontynuują zajęcia świetlicowe w tych samych pomieszczeniach. Powierzchnia 
sal (według dokumentacji Szkoły) jest następująca: 

Budynek główny Szkoły, cztery sale: 

1. S-1 – powierzchnia 50 m², powierzchnia do wypoczynku – 14 m² 

2. S-2a – powierzchnia 75 m², powierzchnia do wypoczynku – 20 m² 

3. S-5 – powierzchnia 50 m², powierzchnia do wypoczynku – 14 m² 

4. S-7 – powierzchnia 50 m², powierzchnia do wypoczynku – 14 m² 

Pawilon Szkoły, trzy sale: 

5. S-5 – powierzchnia 35 m², powierzchnia do wypoczynku – 12 m² 

6. S-15 – powierzchnia 68 m², powierzchnia do wypoczynku – 20 m² 

7. S-16 – powierzchnia 38 m², powierzchnia do wypoczynku – 12 m² 

W salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia świetlicowe wyodrębniono 
następujące strefy: 

-porządkowa (znajdująca się tuż obok wejścia do sali)- z szafkami przeznaczonymi 
do przechowywania gier planszowych, zabawek, poduszek, pojemników na 
materiały, narzędzia do prac plastycznych.  
-wypoczynku - wyposażona w miękki dywan na którym organizuje się zajęcia, 
zabawy integracyjne; wykonuje ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek i swobodne 
zabawy dzieci; 

-strefa stolików przeznaczona do odrabiania lekcji, gier i zabaw stolikowych – stoliki 
i krzesła nie miały możliwości regulacji wysokości, nie posiadały cyfrowych 
oznaczeń wielkości (na czas zajęć świetlicowych stoliki i krzesła na ogół 
przesuwano pod ściany) 

-wystawy, które zorganizowano na parapetach okiennych, na tablicach ściennych 
przeznaczonych do ekspozycji prac plastycznych oraz tematycznych informacji, 
-nauczyciela, z biurkiem, wyposażona w sprzęt audiowizualny (m. in. telewizor 
ścienny) i komputer z łączem internetowym. 
Drzwi do sal były nieprzeszklone, zaopatrzone w progi i zamykane na klucz. 
W klasach, pełniących także funkcje pomieszczeń świetlicowych nie ma 
podręcznych apteczek. W razie potrzeby nauczyciele korzystają z apteczki 
znajdującej się w gabinecie higienistki szkolnej, który jest czynny w godzinach 7.30 
do 15.05 od poniedziałku do piątku, w pokoju nauczycielskim, a w przypadku dzieci 
mających zajęcia świetlicowe w pawilonie – z apteczki w jadalni. 
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Na terenie ogrodzonego dziedzińca Szkoły znajduje się plac zabaw dla dzieci 
„Mięta” i boisko sportowe. W Szkole zorganizowano żywienie uczniów, w kuchni 
przygotowywane są obiady, które serwowane są jadalni. Blok żywienia znajduje się 
w pawilonie. 
W salach, w których zorganizowano zajęcia świetlicowe zostały zapewnione 
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa. 

(dowód: akta kontroli str. 147-150, 335-345) 

1.7. Finansowanie świetlicy.  
1.7.1. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w propozycjach planów finansowych, wynosiły odpowiednio (w zł): 399.985, 
423.829, 455.839. Organ prowadzący zatwierdził plany w zaproponowanych przez 
Szkołę kwotach. Szkoła klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy do rozdziału 85401 klasyfikacji budżetowej - świetlice szkolne.  
Planowane wydatki Szkoły w latach 2014-2016 wynosiły odpowiednio (w zł): 
4.843.934,75, 4.957.995,28, 5.243.817,77, wydatki związane z funkcjonowaniem 
świetlicy stanowiły odpowiednio 8.35%, 8.62%, 8.68%. Plany finansowe po 
zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący określały wydatki Szkoły na 
poziomie 4.843.934,75, 4.957.995,28, 5.243.817,77, w tym wydatki na funkcjonowanie 
świetlicy odpowiednio 405.178,00, 424.443,00, 455.839,00. 
W projekcie planu finansowego Szkoły wydatki rzeczowe świetlicy określono w takiej 
samej wysokości jak w planie finansowym Szkoły, który został zatwierdzony przez 
organ prowadzący i plasowały się one na poziomie odpowiednio: 1.780,00, 
2.190,00, 2.300,00. W zmienionym planie finansowym Szkoły środki finansowe na 
wydatki rzeczowe świetlicy przewidziano w wysokości odpowiednio: 1.780,00, 
2.494,00, 4.706,00, a wykonanie planu w tym zakresie wynosiło odpowiednio: 
1.780,00, 2.493,97, 2.297,87. 

(dowód: akta kontroli str. 125) 

1.7.2. – 1.7.3. 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 zagranicznych20, 
wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic zaklasyfikowano do działu 854 
(edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85401 klasyfikacji budżetowej 
(świetlice szkolne). Wyodrębnione koszty funkcjonowania świetlicy obejmują 
wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe wraz z pochodnymi 
oraz zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek. 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. Wydatki rzeczowe na zakup 
materiałów i wyposażenia świetlicy (§4210) oraz zakup pomocy dydaktycznych 
(§4240) planowany jest w oparciu o wytyczne do projektu budżetu na rok 
opracowania danego planu, które wydawane są zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Mielca21. Zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Mielca wydatki w rozdziale 
85401 planowano w oparciu o wskaźnik wydatków na jednego zapisanego ucznia 
w wysokości 10 zł22 (§8 punkt 4 ww. zarządzenia). Z uwagi na to, że zajęcia 
świetlicowe odbywają się w salach lekcyjnych nie są w budżecie Szkoły 
wyodrębniane wydatki na sprzątanie, środki czystości, zakup wyposażenia i energię 

                                                      
20 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
21 Zarządzenie nr 1241/2014 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 września 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu 
Miasta Mielca na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej, Zarządzenie nr 250/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 31 
sierpnia 2015 r. w sprawie założeń i przygotowania materiałów do projektu budżetu Miasta Mielca na 2016 r. oraz wieloletniej 
prognozy finansowej, przez dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec oraz dyrektora 
instytucji kultury,  
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elektryczną. Prace nad budżetem Szkoły prowadzi główny księgowy przy 
współpracy z Dyrektorem i kierownikiem świetlicy. 

W wyjaśnieniu Dyrektor podał m. in., że: (…) w odniesieniu do uczniów klas 
pierwszych początek prac dotyczących ilości i liczebności grup świetlicowych ma 
miejsce w styczniu danego roku tj. podczas rekrutacji uczniów do klas pierwszych. 
Rodzice dzieci z klas II, III i IV, którzy zadeklarują chęć uczęszczania do świetlicy 
poprzez wychowawców grup świetlicowych podają te informacje. Dane dotyczące 
wszystkich dzieci chcących korzystać z zajęć świetlicowych są sumowane i na 
zasadzie prognozy ustalana jest ilość dzieci, które od września danego roku będą 
objęte opieką świetlicową. Na tej podstawie ustala się ilość grup świetlicowych, którą 
wpisuje się do projektu organizacyjnego Szkoły. Z końcem sierpnia i na początku 
września prowadzi się ostateczne zapisy dzieci do świetlicy mające potwierdzić, czy 
wcześniej określona liczba dzieci pokrywa się z aktualnym zapotrzebowaniem. Na 
tej podstawie kształtowana jest informacja co do ilości dzieci i grup, która aneksem 
wprowadzana jest do pierwszej wersji projektu organizacyjnego. Dodał, że na 
podstawie utworzonych grup i zatwierdzonego aneksu określany jest budżet 
świetlicy na następujący rok kalendarzowy. 

Ustalono, że działalność świetlicy nie była dofinansowana z innych źródeł. 

(dowód: akta kontroli str. 127-146 A, 184) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W latach 2014/2015 do 2016/2017 liczba uczniów w grupach wychowawczych 
przekroczyła 25 osób, i tak:  
*w roku 2014/2015 w dwóch na osiem grup świetlicowych ilość uczniów wpisanych 
do poszczególnych grup świetlicowych przekraczała 25 osób i wynosiła 26 (grupa 
VI) i 27 (grupa IX) uczniów w jednej grupie, 
*w roku 2015/2016 w czterech na osiem grup świetlicowych ilość uczniów 
wpisanych do poszczególnych grup przekraczała 25 osób i wynosiła 26 – w trzech 
grupach (grupy: VI, VII, VIII) i 27 – w jednej grupie (grupa IX), 
*w roku 2016/2017 w pięciu na siedem grupach świetlicowych ilość uczniów 
wpisanych do poszczególnych grup przekraczała 25 osób i wynosiła w dwóch 
grupach rannych po 37 i 40 uczniów i 27 (grupa II), 28 (grupa III) i 30 (grupa VI) 
uczniów w pojedynczych grupach.  
Zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
określono m.in., że na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką 
jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 
Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniu podał m. in., że (…) faktyczna liczba uczniów na 
zajęciach nigdy nie przekracza 25 z powodu nieobecności części dzieci 
i uczestniczenia w zajęciach dodatkowych jak gimnastyka korekcyjna, szachy, 
pływanie i inne. Ograniczenie listy grup do 25 osób spowodowałoby konieczność 
odrzucenia części chętnych, a praktykowany sposób postępowania umożliwia 
wszystkim uczniom zapewnienie opieki świetlicowej. 

(dowód: akta kontroli str. 122-123,151-152, 203-205) 

1. Z dokumentacji Szkoły oraz z oględzin sal, w których odbywają się zajęcia 
świetlicowe w roku 2016/2017 wynika, że powierzchnia tych pomieszczeń wynosi: 
S1 – 50 m², S2a – 75 m², S5 – 50, S5p- 35 m², S7 – 50 m², S15p – 68 m², S16 – 38 
m², a liczebność przyporządkowanych do nich grup uczniów odpowiednio: 30, 27, 
27, 28, 29, 25, 25.  

W zakresie warunków lokalowych świetlicy nie ma co prawda norm prawnych. 
Można jednak wskazać, że grupa świetlicowa – do 25 uczniów – powinna 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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dysponować pomieszczeniem porównywalnym z wielkością pomieszczenia, 
w którym odbywają się zajęcia edukacyjne dla podobnej, co do wielkości grupy. 
Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci 
wynosi, zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 
2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania23, co najmniej 16 m². 
W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu 
zwiększeniu, z tym, że: powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko 
wynosi, co najmniej: 2 m², jeżeli czas pobytu nie przekracza 5 godzin dziennie i 2,5 
m² jeżeli pobyt w szkole jest dłuższy niż 5 godzin.  

Z przeprowadzonych analiz w toku kontroli wynika, że w poszczególnych ww. salach 
na jednego ucznia zapisanego do danej grupy świetlicowej przypadała powierzchnia 
o wielkości odpowiednio: w S1 – 1,6 m², S2a – 2,7 m², S7 – 1,7 m², S5 – 1,8 m², 
S5p – 1,25 m², S15 – 2,72 m², S16 – 1,52 m². Tylko w dwóch salach powierzchnia 
przypadająca na jednego ucznia przekraczała 2 m², zaś w pięciu salach wynosiła od 
1,25 do 1,8 m².  
W związku z powyższym dla potrzeb uczniów przebywających w świetlicy nie 
zapewniono odpowiednich pomieszczeń do realizacji zadań, które spełniają 
wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do stałego pobytu dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 147-150, 206-201, 335-345) 
2. W salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia świetlicowe nie było 
apteczek zaopatrzonych w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy 
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. Apteczki były w jadalni i pokoju 
nauczycielskim. Zgodnie z paragrafem 20 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach24 pomieszczenia szkoły 
i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty 
szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz 
kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.  

NIK zauważa, że gabinet higienistki szkolnej jest czynny w godzinach 7.30 – 15.05, 
a opieka świetlicowa jest sprawowana od godziny 6.00, do 16.25. Tak więc 
w godzinach 6.00 do 7.29 i 15.06 – 16.30 brak jest dostępu nauczycieli do gabinetu 
higienistki. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, m. in. ,że (…) pomieszczenia takie jak: pracownia zajęć 
technicznych, sala wychowania fizycznego, jadalnia, pokój nauczycielski są 
wyposażone w apteczki i nauczyciele w razie potrzeby mogą z nich korzystać, jak 
również z apteczki głównej w gabinecie higienistki, do której klucz jest u woźnego. 

(dowód: akta kontroli str. 206-210, 335-337) 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli sposób organizacji zajęć świetlicowych w Szkole 
nie w pełni pozwala na właściwą opiekę nad uczniami, gdyż pomimo określenia 
zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych, 
zasad informowania i usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach 
świetlicowych oraz przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po ich 
zakończeniu, nie badano oczekiwań rodziców związanych z zajęciami 
świetlicowymi, w planach zajęć świetlicowych nie określono wskaźników 
pozwalających stwierdzić, które cele zawarte w planie zostały zrealizowane, 

                                                      
23 Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080. 
24 Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 
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a spodziewane rezultaty osiągnięte. Ponadto Szkoła nie posiadała właściwych 
warunków lokalowych do prowadzenia zajęć świetlicowych. 

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów. 

2.1 

2.1.1. – 2.1.3. Szkoła w sposób udokumentowany nie miała przyjętych zasad 
diagnozowania potrzeb uczniów (edukacyjnych, rozwojowych i możliwości 
psychofizycznych) korzystających z zajęć świetlicowych, rozpoznawania ich 
zainteresowań i określania zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny. 
Podział na grupy wychowawcze opierał się na kryterium wieku uczniów 
i przynależności do klasy, co uwzględniały zapisy Statutu i planu pracy opiekuńczo-
wychowawczej świetlicy. Jedyną udokumentowaną formą określenia potrzeb 
uczniów i oczekiwań rodziców w tym obszarze były badania przeprowadzone 
w ramach ewaluacji wewnętrznej dotyczącej oceny funkcjonowania świetlicy 
szkolnej w roku szkolnym 2014/2015, co zostało opisane w p. 1.2.2 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  
W kontroli ustalono, że pomimo braku udokumentowanych działań w zakresie 
rozpoznawania potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości psychofizycznych 
uczniów, kadra pedagogiczna realizowała zadania mające na celu zapewnienie 
dzieciom zajęć świetlicowych rozwijających ich zróżnicowane zainteresowania. 
Skutkowało to zorganizowaniem w latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 pod 
okiem instruktorów z SCK raz w tygodniu zajęć tanecznych, plastycznych, rytmiko-
muzycznych i teatralnych. Zdiagnozowanie potrzeb dzieci pod kątem wad postawy 
ciała i problemów z wymową skutkowało zorganizowaniem (w ramach godzin 
świetlicowych) zajęć z gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Zorganizowano także 
zajęcia z szachów (45 minutowe dla grupy) i doskonalące naukę pływania dla 
uczniów.  
Dyrektor Szkoły wyjaśnił m. in., że: (…) potrzeby dzieci z klas pierwszych wcześniej, 
nie są diagnozowane, dopiero w trakcie roku szkolnego wychowawca grupy we 
współpracy z wychowawcą klasy oraz nauczycielami specjalności logopedycznej, 
gimnastyki korekcyjnej i nauki gry w szachy diagnozuje potrzeby dzieci pod kątem 
zaspokojenia ich potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz innych 
umożliwiających prawidłowy rozwój. Na tej podstawie dzieci są obejmowane 
stosownymi działaniami, tj. gimnastyką korekcyjną, logopedią, nauką gry w szachy 
i pływania, a ponadto edukacją artystyczną: muzyczną, plastyczną. W ocenie 
Dyrektora praca w świetlicy po zmianie ustawy o systemie oświaty z dniem 4 
czerwca 2014 r. została w miarę możliwości dostosowana do jej zapisów. Dyrektor 
dodał, że pojęcie grupy wychowawczej jest przez Szkołę interpretowane jako zespół 
uczniów, którzy w danej chwili korzystają z opieki świetlicowej. 
(dowód: akta kontroli str. 6, 9, 19, 29, 89-108,126, 206-212, 285-288, 374-388, 397-

402) 

2.1.4. W roku 2015/2016 w Szkole nie były diagnozowane potrzeby i rozpoznawane 
zainteresowania dzieci, które w udokumentowany sposób byłyby wykorzystane przy 
utworzeniu grup wychowawczych. Kryteriami podziału uczniów na grupy była ich 
przynależność do klasy i ich wiek (np. grupę VII tworzyli uczniowie z klasy I c i II 
a, grupę VI – uczniowie z klasy III b i III f). 

Dyrektor wyjaśnił, m. in., że: (…) ze względów wychowawczych nie rozdziela się 
dzieci z jednego zespołu klasowego z uwagi na zainteresowania czy możliwości 
psychofizyczne. Dodał, że zaspokojenie zainteresowań dzieci i ich potrzeb odbywa 
się na poziomie grupy. Szkoła oferuje dzieciom korzystającym z opieki świetlicowej 
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możliwość uczestniczenia w zajęciach artystycznych, z gimnastyki korekcyjnej, 
logopedii, szachów i pływania. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 201-205, 211-212) 

2.1.5. Opracowany program zajęć świetlicowych dla grup wychowawczych 

2.1.5.1. W roku 2015/2016 dla wszystkich grup świetlicowych został opracowany 
ogólny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, zawierający 10 zadań, 
których realizację zaplanowano poprzez zróżnicowane tematycznie zajęcia dla 
poszczególnych grup, ujęte w planie pracy świetlicy. Plan ten zawierał od dwóch do 
czterech zadań w każdym miesiącu w poszczególnych grupach wychowawczych. 
Oprócz realizacji tematów zawartych w planie pracy świetlicy dzieci uczęszczały raz 
w tygodniu na zajęcia artystyczne w SCK25, i tak: grupa II (klasa I a i II f) zajęcia 
z tańca i plastyki, grupa III (klasa II b i III b) zajęcia teatralne i z plastyki, grupa IV 
(klasa I c i II a) zajęcia z tańca i muzyki, grupa V (klasa I b i II e) zajęcia z tańca 
i muzyki, grupa VI (klasa III c i IV a) zajęcia z plastyki i teatralne, grupa VII (klasa I e 
i III a) zajęcia teatralne i z muzyki, grupa IX (klasa II c, II d, IV c i IV d) zajęcia 
z plastyki i z muzyki.  

W dwóch grupach objętych badaniem w II semestrze ww. roku tj. grupa V licząca 25 
uczniów (klasa Ib-21 i IIe-4 ) i III licząca 25 (klasa IIIb-21 i IIb-4) prowadzono 
przewidziane w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy zajęcia 
uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne 
i rozwijające zainteresowania uczniów. Dla obu grup sporządzono takie same 
roczne plany pracy zawierające zagadnienia ogólne, które następnie były 
uszczegóławiane w miesięcznych planach pracy świetlicy w poszczególnych 
grupach. Plany pracy świetlicy (wpisane do dzienników wszystkich grup 
świetlicowych w badanym okresie) zawierały zagadnienia o zbliżonej tematyce 
i dotyczyły m. in. pór roku, tradycji świątecznych oraz kształtowania nawyków kultury 
życia codziennego (prawidłowy wypoczynek, zdrowie i higiena, bezpieczeństwo). 

Zajęcia grupy V przeznaczone były dla dzieci w wieku 8-10 lat, a grupy III dla dzieci 
w wieku 8-9 lat, prowadzono je w miesiącach od marca do czerwca, co zostało 
udokumentowane wpisami w dziennikach tych grup. Ustalenia kontroli doraźnej 
przeprowadzonej przez przedstawiciela Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
wskazały, że przy tworzeniu grup świetlicowych w roku 2016/2017 na podstawie 
oświadczeń rodziców dzieci (pobieranych przy okazji zapisu dziecka do klasy I) 
uwzględniano potrzeby dzieci w zakresie gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Dla tych 
dzieci zorganizowano tego typu zajęcia w ramach czasu spędzanego w świetlicy. 
W pozostałych przypadkach zadeklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka 
w świetlicy stanowił o przyporządkowaniu do grupy wychowawczej. 

(dowód: akta kontroli str. 19-28, 213-227,229-284, 316-334) 

2.1.5.2. W Szkole nie utworzono grup w oparciu o zdiagnozowane potrzeby 
i zainteresowania. 

(dowód: akta kontroli str. 206-210) 

2.1.6. W latach objętych kontrolą wszystkie grupy świetlicowe utworzono bez 
uwzględnienia kryterium zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów. 
W objętych analizą grupach III i V tematy zajęć świetlicowych wpisywały się 
w zadania ujęte w rocznym planie pracy 2015/2016 tj. m. in. zdrowie i higiena na co 
dzień, bezpieczeństwo w życiu codziennym, troska o prawidłowy i czynny 
wypoczynek dzieci po zajęciach lekcyjnych, wszechstronne rozwijanie 

                                                      
25 Dwa rodzaje zajęć, organizowane raz w tygodniu w wymiarze 60 minut każde. 
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zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. Zarówno tematyka zajęć w grupie III i V jak 
i zapisy w dziennikach były zróżnicowane. 

(dowód: akta kontroli str. 19-28, 221-227, 229-279) 

2.1.6.1. - 2.1.6.2. Tematy zajęć świetlicowych realizowanych w kwietniu w roku 
szkolnym 2015/2016 w grupie III i V były zbieżne z zadaniami wyszczególnionymi 
w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy. W oparciu o zapisy 
prowadzonych zajęć w świetlicy zawarte w dziennikach dla ww. grup z kwietnia 
2016 r. ustalono, iż uwzględniały one potrzeby edukacyjne26, rozwojowe27 
i zainteresowania uczniów zapisanych do badanych grup dzieci, ich predyspozycje 
psychofizyczne28, ponadto umożliwiały uczestniczenie w rozrywkach kulturalnych29 
oraz odkrywanie i rozwijanie zainteresowań30. Zajęcia były urozmaicone, 
umożliwiały uczniom uczestniczenie w zróżnicowanych zajęciach oraz stwarzały 
warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku. 
W ww. grupach realizowano zajęcia:  

*rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie 
farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, itp.  

*rozwijające horyzonty umysłowe – czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, 
wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, 
rebusy, gry planszowe (dydaktyczne i edukacyjne), zabawy tematyczne, rozmowy 
i pogadanki z dziećmi; spotkania i rozmowy z „ciekawymi ludźmi” różnych zawodów, 

*muzyczno - taneczne – zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce; - gry 
i zabawy sportowe – szachy, zabawy z piłką, zabawy ze skakanką, zabawy na 
boisku szkolnym i placu zabaw, konkurencje indywidualne i zespołowe;  

*zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery 
i zabawy w lasku szkolnym, na boisku i na placu zabaw. 

Świetlica szkolna w trakcie zajęć oferowała uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu 
zadań domowych, rozwijanie zainteresowań dzieci oraz wspierała działalność 
poznawczą i artystyczną.  

(dowód: akta kontroli str. 19-28, 221-227, 229, 231, 242-246, 255, 257, 267-271) 

W czasie oględzin przebiegu zajęć (o zróżnicowanej tematyce) w grupie III i V31 
ustalono, iż nauczycielom udało się poprowadzić w zajęcia w sposób pozwalający 
na stymulację aktywności wszystkich dzieci. Tematy zajęć wiązały się bezpośrednio 
z aktualnymi wydarzeniami tj. tradycyjnym świętem górniczym – „Barbórką” oraz 
chrześcijańską tradycją przynoszenia prezentów przez Św. Mikołaja. Zajęcia były 
urozmaicone, zawierały elementy narracji i dialogu wychowawcy z uczniami, 
a zastosowana praca zespołowa pozwoliła zaangażować wszystkich uczniów 
umożliwiając im wykazywanie się. Jednocześnie w czasie zajęć dzieci miały 
możliwość wytchnienia po zajęciach lekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 346-348) 

W wyniku kontroli doraźnej 16 listopada 2016 r. zajęć świetlicowych w dwóch 
grupach Kurator Oświaty w Rzeszowie ustalił, że organizując zajęcia świetlicowe 
Szkoła uwzględniła w grupie I prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, w grupie II 
specyfikę czasu pracy rodziców, zainteresowania uczniów, pomoc w odrabianiu 
                                                      
26 Np. czytanie bajki Kot w butach, pogadanki na temat zdrowego odżywiania,  
27 Rozwiązywanie rebusów o zdrowiu, qiuz o surowcach wtórnych, 
28 Gry na boisku szkolnym, gry i zabawy ruchowe, spacer zdrowotny 
29 Dzień teatru-rozmowa kierowana na temat teatru, czytanie teksu bajki Słowik-podział na role 
30 Zajęcia muzyczno-teatralne w SCK, zajęcia plastyczno-techniczne (praca plastyczna, ulubione miejsca w moim mieście), 
taniec, scenki dramatyczne na temat poprawnej komunikacji 
31 Oględziny zostały dokonane 1 grudnia 2016 r. 
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lekcji i potrzeby rozwojowe uczniów. Zajęcia świetlicowe przeprowadzone w ww. 
grupach, w opinii kontrolujących, rozwijały zainteresowania sportowe, taneczne, 
plastyczne i szachowe uczniów z grupy I, a uczniów z grupy II oprócz ww. 
dodatkowo - muzyczne, czytelnicze, teatralne i szachowe. 

(dowód: akta kontroli str. 316-321) 

2.2 Na podstawie przeprowadzonych oględzin warunków lokalowych i wyposażenia 
wykorzystywanych przy prowadzeniu zajęć świetlicowych z grupą III i V ustalono, 
że: 

-na potrzeby funkcjonowania świetlicy wykorzystano sale lekcyjne w pawilonie 
Szkoły, które w danym czasie nie były wykorzystywane na zajęcia edukacyjne: tj. nr 
S5 dla grupy III i nr S16 dla grupy V o powierzchni odpowiednio: 35 m² i 38 m²,  

-w salach wyodrębnione były strefy: porządkowa z szafkami do przechowywania 
materiałów pomocniczych do zajęć, wypoczynku z miękką wykładziną, jednakowe 
stoliki i krzesła32 (12 szt. i 24 szt.) w sali S5 o wysokości 59 i 28 cm i w sali S6 – dwa 
komplety stolików i krzeseł o wymiarach: 64 i 35 cm (6 i 12) i 58 i 35 cm (3 i 6), 
wystawy prac plastycznych na tablicach ściennych i parapetach, nauczyciela – 
z biurkiem na których w obydwu salach ustawiono komputery z łączem 
internetowym i z podłączeniem do telewizora ściennego 40 cali w sali S5 i 37 cali 
w S6. 

-do zajęć w obydwu grupach wykorzystano film emitowany poprzez łącze komputera 
z telewizorem, rekwizyty (węgiel, czapka górnika, ilustracje), gry planszowe, klocki 
plastikowe, kolorowanki – tematycznie powiązane z realizowanym zadaniem z planu 
pracy świetlicy. 

W grupie III zapisanych było 28 uczniów, a na jednej godzinie zajęć33 obecnych było 
15 uczniów, w grupie V zapisanych było 25 osób a obecnych na jednej godzinie34 
zajęć było 19 uczniów. Sale były czyste, jasne i przyjemne.  

(dowód: akta kontroli str. 335-348) 

W wyniku kontroli doraźnej 16 listopada 2016 r. zajęć świetlicowych w dwóch 
grupach Kurator Oświaty w Rzeszowie ustalił w zakresie oceny wyposażenia do 
prowadzonych zajęć w danej grupie uczniów, że organizując zajęcia świetlicowe: 

-uczniowie mieli do dyspozycji sprzęt sportowy, meble dostosowane do potrzeb 
uczniów, wydzielone miejsce do zabawy i materiały dydaktyczne w grupie, sprzęt 
audiowizualny i sportowy, komputer z dostępem do Internetu. Nieprawidłowości nie 
stwierdzono. 

(dowód: akta kontroli str. 316-332) 

2.3  

Struktura czasu 

Łączny czas pobytu uczniów w świetlicy w ciągu tygodnia w okresie od 4 do 8 
kwietnia 2016 r. dla losowo wybranych uczniów z klas I-III (100% badanej grupy) 
w licznie 35 wynosił 329 godzin,. Każda z 35 osób w ww. okresie czasu przebywała 
w świetlicy następującą ilość czasu (w godzinach): pojedyncze osoby – 2, 4, 6, 7, 
13, 16; dwie osoby – 9, cztery osoby – 10, pięć osób – 11, siedem osób – 14, dwie 
osoby 17 i dwie osoby 18 godzin. W badanej grupie 35 osób, siedmiu uczniów 
(20%) przez cały tydzień nie uczestniczyło w zajęciach świetlicowych, z czego 

                                                      
32 Stoliki i krzesła w obydwu salach nie miały możliwości regulacji wysokości odpowiednio blatów i siedzisk. 
33 Godzina 11.25-12.25 
34 Godzina 13.00-14.00 
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cztery osoby były obecne w Szkole, trzy osoby były nieobecne w Szkole przez cały 
tydzień. 

W kwestii obecności czterech uczniów w Szkole i nieobecności w świetlicy Dyrektor 
wyjaśnił, że powodem takich sytuacji jest odbieranie dzieci przez rodziców lub 
dziadków tuż po lekcjach, którzy dysponują wolnym czasem. Dodał, że jest to ich 
prawem i Szkoła nie przeciwdziała takim praktykom. 

Dzieci przebywały na świetlicy od 11.25 – do 16.30, gdyż lekcje w każdym dniu 
tygodnia rozpoczynały się dla klas I-III o godzinie ósmej. W godzinach 8.00-11.25 
świetlica nie funkcjonowała z uwagi na brak pomieszczeń wyodrębnionych 
wyłącznie dla potrzeb sprawowania opieki świetlicowej.  

W roku 2015/2016 201 uczniów wpisanych było do świetlicy szkolnej. Łączny czas 
pobytu losowo wybranej grupy 35 uczniów z klas I-III w świetlicy w okresie od 4 do 8 
kwietnia 2016 r. wynosił 329 godzin. W tym samym czasie ww. grupa uczniów 
przebywała w Szkole łącznie 780 godzin. Analiza wykazała, że udział zajęć 
świetlicowych w łącznym czasie pobytu w Szkole w ww. okresie wynosił 42%. 

W dokumentacji Szkoły nie zawarto uregulowań dotyczących prowadzenia zajęć 
świetlicowych w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

Dyrektor w wyjaśnieniu podał, że: w Szkole nie dopuszcza się do sytuacji, aby 
w przypadku nieobecności nauczyciela danego przedmiotu uczniowie danej klasy 
byli kierowani na świetlicę. Dodał, że powodem takiej decyzji jest bezpieczeństwo 
dzieci w momencie kiedy do grupy świetlicowej dołożona by była klasa o liczebności 
około 25 dzieci oraz fakt, że w godzinach kiedy odbywają się zajęcia lekcyjne brak 
jest zajęć świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 363-365, 390-402, 417-450, 452-453) 

Liczba uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela. 

Analizą objęto każdą godzinę zajęć wszystkich uczniów zapisanych do świetlicy (we 
wszystkich grupach wychowawczych) łącznie 201 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 22 osoby35. Nie stwierdzono obecności uczniów na zajęciach świetlicowych 
z tytułu zastępstw, tj. pod nieobecność nauczyciela danego przedmiotu, z powodu 
której nie odbyła się lekcja. 

Również oględziny warunków lokalowych świetlicy przeprowadzone 17 listopada 
2016 r. podczas, których co godzinę sprawdzono liczbę dzieci uczestniczących 
w zajęciach świetlicowych i liczbę nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę 
wykazały, iż nie została przekroczona liczba 25 uczniów w trakcie zajęć 
świetlicowych będących pod opieką jednego nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 335-343, 417-439) 

2.4 W latach objętych kontrolą w świetlicy szkolnej prowadzono dzienniki w wersji 
papierowej według wzoru opracowanego na podstawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r.36, odrębnie dla każdej grupy. 
W dziennikach dokumentowano zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy 
w danym roku szkolnym.  Do dziennika zajęć w świetlicy wpisano zgodnie z §11 

                                                      
35 3 marca 2016 r. godzina zajęć 11.25-12.25 
36 Dz. U. z 2010 r., nr 156 poz. 1047 ze zm. 
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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 
dokumentacji37 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 na 
poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy 
potwierdzał podpisem. W dziennikach wpisywano także informacje niewymagane 
ww. przepisem tj. m. in. dotyczące kwestii rozwojowo-zdrowotnych w odniesieniu do 
poszczególnych uczniów, np. alergik, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, 
numery telefonów rodziców, wykaz osób odbierających dzieci ze świetlicy i fakt 
korzystania z obiadu w stołówce szkolnej. Dzienniki zawierały kompletne wpisy, 
a kierownik odnotowywał dokonanie kontroli dziennika. 
NIK zauważa, że umieszczenie w dzienniku m. in. numerów telefonów rodziców 
oraz ich adresów zamieszkania odbywało się corocznie za zgodą rodziców podczas 
rekrutacji dziecka do świetlicy. Rodzice do wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy 
załączali zgodę m. in. na przetwarzanie danych osobowych w myśl przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych38, art. 23 ust. 1 pkt 
1. 

 (dowód: akta kontroli str. 349-362) 

2.5 Ustaloną w toku kontroli formą dokonywania oceny realizacji planu pracy 
świetlicy przez wychowawców była obserwacja sposobu prowadzenia przez nich 
zajęć świetlicowych. Obserwacji zajęć dokonywał raz w roku kierownik świetlicy. 
W planach nadzoru pedagogicznego w świetlicy w kontrolowanym okresie w ramach 
celów hospitacji przewidziano m. in. kontrolę stopnia realizacji przewidzianych 
w planie rocznym celów i form pracy pod kątem obserwowanych efektów i zbieranie 
niezbędnych spostrzeżeń do oceny pracy wychowawców. Obiektywnymi dowodami 
na prawidłowe prowadzenie zajęć świetlicowych były informacje uzyskane przez 
kierownika świetlicy podczas hospitacji zajęć wychowawców w świetlicy 
i dokumentowanie ich w formie kart hospitacyjnych.  

Dyrektor zapytany o to, kto w Szkole dokonywał ocen realizacji planu pracy świetlicy 
za lata 2014/2015 i 2015/2016 wyjaśnił, że podsumowania z nadzoru 
pedagogicznego dokonuje kierownik świetlicy, a wnioski z tego nadzoru po 
aprobacie rady pedagogicznej realizowane są w następnym roku. Do 
zrealizowanych wniosków w ostatnich latach należało: wydłużenie czasu pracy 
świetlicy, wprowadzenie zbiorczej opieki w ramach świetlicy w godzinach rannych, 
wydłużenie jej godzin pracy i wyznaczenie zróżnicowanych godzin korzystania ze 
stołówki szkolnej dla poszczególnych grup. 

Wychowawcy świetlicy w złożonych wyjaśnieniach na okoliczność zmian 
w funkcjonowaniu świetlicy wskazali m. in. potrzebę ograniczenia liczebności grup 
do 25 uczniów, wyodrębnienie w Szkole pomieszczeń wyłącznie pod potrzeby 
świetlicy, zaopatrzenie w urządzenia do zabaw ruchowych. Przewodniczący Rady 
Rodziców podał, że aktualnie świetlica oferuje szeroką gamę różnych zajęć dla 
dzieci i wprowadzanie zmian byłoby bezzasadne, gdyż placówka funkcjonuje bardzo 
dobrze, a dzieci chętnie spędzają tam wolny czas. Dyrektor wyjaśnił, że po 
zakończeniu budowy nowej części budynku, w planowanych pod potrzeby świetlicy 
pomieszczeniach nastąpi zdecydowana poprawa warunków pobytu dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 153-165, 285-288, 295-306) 

                                                      
37 Dz. U. z 2014 r., poz. 1170, ze zm. 
38 Dz. U. z 2016 r., poz. 922. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Szkoła diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania 
uczniów, ale na tej podstawie nie utworzyła grup wychowawczych. Szkoła 
prowadziła zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe 
oraz zainteresowania uczniów, ale nie były one skierowane do grup 
wychowawczych, ale do wszystkich uczniów obecnych na danych zajęciach. Kurator 
Oświaty pozytywnie ocenił prowadzone zajęcia świetlicowe. Z dokumentacji Szkoły 
wynikało, że do części grup wychowawczych było zapisanych więcej niż 25 uczniów, 
ale badanie zapisów frekwencji uczniów w wybranych okresach czasu jak 
i oględziny wykazały, że pod opieką jednego nauczyciela pozostawało nie więcej niż 
25 uczniów. 
 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych. 

3.1. Prowadzony przez Dyrektora Szkoły w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 
nadzór pedagogiczny obejmował świetlicę szkolną. Sprawowanie nadzoru 
pedagogicznego nad świetlicą zostało zawarte w planach nadzoru pedagogicznego 
w świetlicy w ww. latach. Zadania zawarte w ww. planach w latach 2014/2015 
i 2015/2016 były takie same i nie uwzględniały ustaleń wynikających z nadzoru 
w okresie poprzedzającym. W planach nadzoru pedagogicznego w świetlicy 
uwzględniono cele hospitacji w świetlicy, problematykę kontroli w świetlicy, roczny 
plan hospitacji wychowawców, inspirowanie i wspomaganie nauczycieli 
w podejmowaniu doskonalenia zawodowego. W ramach celów hospitacji w świetlicy 
zawarto: kontrolę stopnia realizacji przewidzianych w planie rocznym celów i form 
pracy pod kątem obserwowanych efektów, wywieranie przez kierującego placówką 
bezpośredniego wpływu wychowawczo-opiekuńczego na wychowanków oraz 
koordynowanie pracy wychowawców w dążeniu do osiągnięcia przyjętych wspólnie 
zamierzeń, zbieranie spostrzeżeń do oceny pracy wychowawców oraz udzielanie 
pomocy i instruktażu wychowawcom w dalszym doskonaleniu się i ulepszaniu pracy 
opiekuńczo-wychowawczej. Kontrolującemu nie przedłożono planu nadzoru 
pedagogicznego w świetlicy na rok 2016/2017. Opracowany został również 
dokument pod nazwą Problematyka hospitacji w świetlicy przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Mielcu w latach od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2017 r. zawierający 20 
zagadnień do realizacji (do wyboru w poszczególnych latach). Dotyczyły one m. in. 
sprawdzenia poziomu opieki wychowawczej w czasie pobytu dzieci w świetlicy, 
zaspokajanie potrzeb dziecka w zakresie działalności kreatywnej, organizacji 
i efektywności nauki w świetlicy, spacerów i wycieczek oraz gier i zabaw. 
Problematyka hospitacji w świetlicy obejmowała m. in. zbadanie poziomu 
sprawowanej opieki wychowawczej, poziomu zajęć umuzykalniających, praktyczno-
technicznych i plastycznych, zaspokajanie potrzeb dzieci w zakresie wypoczynku 
i rozrywki, stopień wykorzystania środków audiowizualnych oraz czasopism 
i literatury dziecięcej w pracy wychowawczej, organizację i efektywność nauki 
domowej, spacerów i wycieczek, gier i zabaw, sprawdzenie organizacji 
i efektywności prac społecznie użytecznych dzieci (…). Obserwacje wynikające 
z każdej hospitacji opisywano w tzw. karcie hospitacyjnej w tym m. in. spostrzeżenia 
i wnioski. W odniesieniu do 16 hospitacji zajęcia oceniono jako interesujące 
i prowadzone zgodnie z metodyką pracy opiekuńczo-wychowawczej, wniosków nie 
sformułowano. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W opracowaniach tych nie określono terminów realizacji zadań; doboru zadań, 
których realizacja umożliwiłaby udzielenie odpowiedzi na pytanie czy sposób, w jaki 
szkoła prowadzi świetlicę szkolną i zajęcia świetlicowe jest odpowiedni do potrzeb, 
możliwości i oczekiwań uczniów, rodziców, nauczycieli; oraz zasad monitorowania 
podejmowanych działań. 

(dowód: akta kontroli str. 153-165a) 

W roku 2014/2015 w sprawozdaniu ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
zamieszczono zagadnienia z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej oceny 
funkcjonowania świetlicy szkolnej. Jako mocne strony funkcjonowania świetlicy 
podkreślono: 

*planowanie pracy świetlicy szkolnej oparte jest na diagnozie potrzeb rodziców 
i dzieci, 

*czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców, 

*zdecydowana większość uczniów, nauczycieli i rodziców postrzega świetlicę 
i zajęcia w niej prowadzone, jako atrakcyjne, 

*dzieci spędzają czas wolny w sposób aktywny i twórczy, prowadzone są 
różnorodne zajęcia ruchowe, plastyczne, taneczne, teatralne i integrujące 

W ramach doskonalenia funkcjonowania świetlicy zarekomendowano: objęcie 
większej liczby dzieci zajęciami na basenie, nauką gry w szachy, zajęciami 
komputerowymi i wspierającymi rozwój ruchowy, eliminowanie nadmiernego hałasu 
poprzez wprowadzenie zwiększonej ilości skutecznych metod wyciszających, 
relaksujących i utworzenie kącików do wypoczynku, zachęcanie uczniów do 
odrabiania zadań domowych, zmniejszeniu liczby dzieci w grupach oraz ich 
ujednolicenie pod względem wieku uczniów. Ponadto zalecono doposażyć sale 
świetlicowe w nowe atrakcyjne gry i zabawki. Sprawozdanie z przeprowadzonej 
ewaluacji wewnętrznej funkcjonowania świetlicy za rok 2014/2015 zaprezentowano 
podczas Rady Pedagogicznej 29 czerwca 2015 r. 

Wnioski wynikające z przeprowadzonej ewaluacji zostały wykorzystane przez 
Dyrektora w organizacji pracy świetlicy szkolnej i polegały na uatrakcyjnieniu 
wyposażenia świetlicy w gry i zabawki oraz narzędzia do prac plastycznych, na co 
wskazuje zwiększona ilości środków wydatkowanych na te cele w roku 2015 i 2016 
w stosunku do 2014 r. tj.: w 2015 r. i 2016 r. na zakup materiałów dla świetlicy 
wydatkowano 1.000,00 zł, a w 2014 r. – 780,00 zł. Na zakup materiałów 
dydaktycznych i gier edukacyjnych w 2015 r. i 2016 r. wydatkowano odpowiednio: 
1493,97 i 1297,87, a w 2014 r. – 1.000,00 zł. 

Zorganizowano (dla zainteresowanych uczniów) zajęcia na basenie, gry w szachy 
i wspierające rozwój ruchowy, w tym gimnastykę korekcyjną. Ilość uczestników tych 
zajęć na przestrzeni lat 2014/2015 – 2016/2017 sukcesywnie rosła, i tak: 
gimnastyka korekcyjna; 88, 91, 93, zajęcia logopedyczne; 16, 22, 21, zajęcia 
szachowe zorganizowane od 2015 r.; 39 i 37, zajęcia z pływania; w roku 2014/2015 
22 uczniów z klasy III d uczestniczyło, w latach 2015/2016 i 2016/2017 – nauką 
pływania objęto wszystkich uczniów z klas III, zajęcia taneczne, odpowiednio; 20, 
31, 28. 

Ponadto w roku 201639 rozpoczęta została rozbudowa budynku Szkoły, w którym 
zaplanowano cztery pomieszczenia o powierzchni 50 do 60 m² przeznaczone na 
działalność świetlicy, celem poprawy jej warunków lokalowych. 

                                                      
39Umowa nr SP.2.2016 z dnia 23 maja 2016 r. na realizację inwestycji pn.: Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego 
budynku Szkoły o część hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz częściową rozbiórką istniejącego budynku szkoły i 
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(dowód: akta kontroli str. 153-183, 185-200, 228, 285-288, 374-388) 

W latach 2014/2015 i 2015/2016 kierownik świetlicy w sprawozdaniach40 zdał relację 
z najistotniejszych, w ocenie kierownika świetlicy, wydarzeń z działalności świetlicy 
tj. m. in. konkursy (piosenki, plastyczne, z wiedzy), udział w akacjach 
charytatywnych, warsztaty (kulinarne), zajęcia edukacji artystycznej w SCK 
(taneczne, plastyczne, teatralne i muzyczne) oraz z realizacji przyjętego planu pracy 
(na podstawie obserwacji i kontroli zapisów w dziennikach zajęć świetlicowych). 
W części końcowej sprawozdań kierownik świetlicy odniósł się do wystroju 
pomieszczeń użytkowanych jako pomieszczenia świetlicowe. 

(dowód: akta kontroli str. 171-183) 

3.2 – 3.3. Dyrektor nadzorował funkcjonowanie świetlicy poprzez kontrolę 
i obserwację zadań realizowanych przez wychowawców oraz wspomaganie ich 
poprzez prowadzenie działań rozwojowych (szkolenia i narady). W rocznych 
planach hospitacji wychowawców świetlicy w latach 2014/2015 i 2015/2016 zawarto 
po osiem zadań podlegających obserwacji z podaniem dat ich przeprowadzenia. 
Spostrzeżenia, wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonych obserwacji 
wpisywano w kartach hospitacyjnych - obserwacyjnych. 

Nadzór funkcjonowania świetlicy realizowany był także poprzez wspomaganie. 
W tym celu Dyrektor opracował dla wszystkich nauczycieli plan szkoleń rady 
pedagogicznej, w której uczestniczyli, jako członkowie, wychowawcy świetlicy. 
Tematyka szkoleń dotyczyła m. in. spraw związanych z pracą wychowawczą. 
W latach 2014-2016 wychowawcy świetlicy uczestniczyli łącznie w 21 szkoleniach. 
Szkolenia te prowadzone były przez jednostki specjalizujące się w szkoleniu 
nauczycieli. 

Organ prowadzący nie sprawdzał warunków prowadzenia zajęć świetlicowych, 
wyposażenia świetlicy, zapewnienia środków finansowych na jej działalność. 

Kurator oświaty w latach 2014-201641 sprawował nadzór pedagogiczny nad 
prowadzonymi zajęciami świetlicowymi dokonując dwukrotnie kontroli zakresu 
zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej, tj. 26 marca 
201442 i 9 listopada 2016 r.43 Kontrole dotyczyły sprawdzenia prawidłowości 
organizacji, prowadzenia i wyposażenia świetlicy. Zaleceń nie sformułowano. 

(dowód: akta kontroli str. 153-183, 307-334, 366, 370-388, 451, 454-459 

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

Opracowane na lata 2014/2015 i 2015/2016 plany nadzoru pedagogicznego 
w świetlicy nie obejmowały ustaleń i wniosków wynikających z prowadzonego 
nadzoru w zakresie funkcjonowania świetlicy w latach poprzedzających. Wskazuje 
na to ujęcie w nich identycznie sformułowanych celów i zadań do realizacji. Zgodnie 
z §25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego44 plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1 §25 , 
jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym. Warunek ten 
nie został spełniony. Ponadto plan nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016 nie 

                                                                                                                                       
remontem istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu o m. in. budowę kondygnacji nad częścią socjalną z 
przeznaczeniem na pomieszczenia świetlicy szkolnej. 
40 Sprawozdanie za I półrocze oraz całoroczne 
41 Na dzień 30 listopada 2016 r. 
42 Kontrola planowa 
43 Kontrola doraźna 
44 Dz. U. z 2015 r., poz. 1270 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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zawierał: przedmiotu ewaluacji wewnętrznej dokonanej w roku szkolnym 2014/2015, 
terminu jej przeprowadzenia; tematyki i terminów przeprowadzania kontroli 
przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 
lub placówki; jak również zakresu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, 
o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia. Wskazuje to na nierzetelnie 
sporządzenie planów nadzoru pedagogicznego w świetlicy w latach 2014/2015 
i 2015/2016. Na rok szkolny 2016/2017 plan taki w ogóle nie został sporządzony 
(kontroler takiego dokumentu nie otrzymał) co jest niezgodne z §25 ust. 1 ww. 
rozporządzenia, w myśl którego dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy 
rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady 
pedagogicznej. 
Dyrektor w wyjaśnieniu podał, że z przeprowadzanego nadzoru funkcjonowania 
świetlicy szkolnej wyciągane są wnioski, które przyjmowane są do realizacji. Do 
najważniejszych zrealizowanych wniosków w ostatnich latach należało: 
wyznaczenie godzin korzystania ze stołówki dla poszczególnych grup, 
wprowadzenie dwóch grup zbiorczych w godzinach porannych od 6.00-8.00, 
wydłużenie pracy świetlicy z 15.30 do 16.30 i wprowadzenie możliwości odrabiania 
zadań domowych. 

(dowód: akta kontroli str. 153-167, 285-288) 

 
Dyrektor opracował plany nadzoru pedagogicznego w świetlicy w latach 2014/2015 
i 2015/2016, ale nie uwzględnił w nich ustaleń i wniosków wynikających 
z prowadzonego nadzoru w zakresie funkcjonowania świetlicy w latach 
poprzedzających. Na rok 2016/2017 plan taki nie został opracowany. Dyrektor 
prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy poprzez obserwacje zajęć 
w świetlicy, kontrolę realizowanych przez wychowawców działań (dokumentacja 
pedagogiczna, zapisy w dziennikach, plany pracy w grupach wychowawczych) oraz 
wspomaganie polegające na umożliwieniu kadrze pedagogicznej uczestniczenia 
w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
 

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 Kontroli45, wnosi o: 

1.Organizowanie pracy świetlicy w oparciu o grupy wychowawcze liczące nie więcej 
niż 25 uczniów. 

2. Opracowywanie planów nadzoru pedagogicznego w świetlicy z uwzględnieniem 
wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w świetlicy w poprzednim roku 
szkolnym i zawierających przedmiot ewaluacji wewnętrznej (w przypadku jej 
przeprowadzenia) oraz termin jej przeprowadzenia; tematykę i terminy 
przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zakres 
wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań. 
 

 

 

                                                      
45 Dz. U. z 2015 r., poz. 1066 i z 2016 r., poz. 677  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 
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 wniosków pokontrolnych 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. 

 

Trzebownisko, dnia   

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka Dagmara Mazurkiewicz-Karasińska 
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