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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 Szczecinie 

Kontrolerzy 1. Ewa Róg, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/74/2016 z 22.09.2016 r.  
 

2. Radosław Kropiowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LSZ/82/2016 z 30.09.2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie1, ul. Melchiora 
Wańkowicza 11, 75-445 Koszalin.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Danuta Stroińska – od 1.09.2007 r. Dyrektor Szkoły2.    
 (dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 

W Szkole, w okresie objętym kontrolą4, przy organizacji grup wychowawczych 
w świetlicy kierowano się, przede wszystkim czasem, w jakim uczniowie kończą 
zajęcia lekcyjne oraz, jak wskazano w wyjaśnieniach, ich chęcią do uczestniczenia 
w danych zajęciach.  

Zachodniopomorski Kurator Oświaty5 w przeprowadzonej na zlecenie NIK6 kontroli 
m.in. ustalił, że Szkoła bierze pod uwagę możliwości rozwojowe uczniów klas I-III 
oraz ich potrzeby edukacyjne, uczniowie mają swobodę w wyborze grup.  

Szkoła opracowała ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy 
m.in. dotyczące odpowiedzialności wychowawców oraz przekazywania opieki nad 
uczniami zapisanymi do świetlicy. 

Pod opieką jednego nauczyciela podczas prowadzonych zajęć w analizowanych 
okresach pozostawało nie więcej niż 25 uczniów.  

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 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. 
4 Od 01.09.2014 r. - do czasu zakończenia czynności kontrolnych. Do celów porównawczych przewiduje się badanie kontrolne 
dokumentów obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 oraz wybranych danych liczbowych od 2011 r. 
5 Dalej: Kurator Oświaty. 
6 Zlecenie dotyczyło przeprowadzenia kontroli w zakresie: 1. Jakie potrzeby są uwzględniane i jakie zainteresowania mogą być 
rozwijane przy zastosowanych w szkole kryteriach podziału uczniów w świetlicy na grupy wychowawcze? 2. Czy grupy 
wychowawcze w świetlicy zostały utworzone o zdiagnozowane potrzeby i zainteresowania uczniów? 3. Czy został dokonany 
właściwy dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz czy sposób ich prowadzenia pozwala realizować cele 
określone w art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (badanie miał być prowadzone dla dwóch 
wybranych grup wychowawczych). 4.Czy wyposażenie świetlicy jest właściwe do prowadzonych zajęć w danej grupie 
wychowawczej. 
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Dyrektor Szkoły przeprowadzała, w ramach sprawowanego nadzoru, m.in. kontrole 
doraźne świetlicy, bieżące obserwacje prowadzonych zajęć świetlicowych, z których 
ustalenia wykorzystywała do poprawy pracy świetlicy szkolnej. 
Szkoła po zmianie w 2014 r. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7, 
podjęła w 2015 r. działania mające na celu uwzględnienie w pracy świetlicy przepisu 
art. 67 ust. 5 zgodnie, z którym świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia 
świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, 
a także ich możliwości psychofizyczne.  

 
III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 

1.1. W Szkole latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/20178 uczyło się 
odpowiednio 822, 928 i 860 uczniów, w tym w klasach I-III 456, 554 oraz 482. 
Wg stanu na 30 września do świetlicy szkolnej zapisanych było w roku szkolnym: 
2014/2015 - 270, 2015/2016 - 311, a w roku 2016/2017 - 266 uczniów9. Nie były 
organizowane stałe grupy wychowawcze. Wg oświadczenia Dyrektor Szkoły: „Grupy 
tworzone są biorąc pod uwagę wiek dzieci czas, w jakim uczniowie kończą zajęcia 
lekcyjne oraz chęć do uczestniczenia w danych zajęciach”.   
Lekcje w Szkole rozpoczynały się o godzinie 8.00, a kończyły o godzinie 15.25. 
Świetlica szkolna czynna była w godzinach od 7.00 do 16.00. Szkoła w okresie 
objętym kontrolą pracowała w systemie jednozmianowym. 

                      (dowód: akta kontroli str. 7-8)  

W okresie objętym kontrolą zarejestrowana została jedna skarga (27.10.2015 r.) 
dotycząca organizacji pracy świetlicy, w tym grup świetlicowych większych niż 25 
dzieci pozostających pod opieką 1 nauczyciela. Dyrektor Szkoły podjęła działania 
mające na celu zwiększenie obsady etatowej świetlicy, co doprowadziło do 
rozwiązania problemu. Skargę tę badał także Kurator Oświaty, co opisano w pkt. 3.3 
niniejszego wystąpienia. 

                  (dowód: akta kontroli str. 248-250)   

1.2. Organizacja pracy świetlicy szkolnej. 

1.2.1. W Statucie Szkoły10 z 12.02.2014 r., m.in. stwierdzono, że (§ 22) celem 
działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej 
i rekreacji. Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone w grupach wychowawczych, 
liczących nie więcej niż 25 uczniów, zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-
wychowawczych Szkoły. 

                   (dowód: akta kontroli str. 10-13) 

Po zmianie Statutu Szkoły w 2015 r.11 § 22 stanowił: „1. Szkoła w wydzielonych 
pomieszczeniach prowadzi świetlicę. 2. Szkoła zapewnia uczniom zajęcia 
świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także bierze 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. Dalej: ustawa o systemie oświaty.  
8 Wg stanu na 30 września. 
9 Do świetlicy zapisani byli uczniowie z klas I–III. Jedynie w roku szkolnym 2016/2017 do świetlicy zapisano 3 uczniów z klas 
IV. 
10 Zatwierdzonym uchwałą Rady Pedagogicznej z 12.02.2014 r. Dalej: Statut. 
11 Zmiana Statutu zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej z 04.11.2015 r., 
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pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci. Prowadzi zajęcia rozwijające 
zainteresowania, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz stwarza możliwość 
odrabiania lekcji. 3. Na etatach świetlicy zatrudnieni są wychowawcy. 4. Do świetlicy 
szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze 
względu na czas pracy rodziców lub z powodu innych, uzasadnionych okoliczności. 
Klasyfikacji uczniów do świetlicy dokonuje na podstawie pisemnego wniosku 
rodziców komisja kwalifikacyjna, składająca się z wychowawców świetlicy”. 

(dowód: akta kontroli str. 14-42) 

Dyrektor wyjaśniła, że zmianę Statutu wprowadzono w związku z wprowadzeniem 
w 2014 r. art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.    

                                         (dowód: akta kontroli str. 134) 

Regulamin świetlicy szkolnej12 określał cele i zadania świetlicy, godziny jej 
funkcjonowania, tryb i zasady zgłaszania dziecka do udziału w zajęciach 
świetlicowych, prawa i obowiązki rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do 
świetlicy, prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy, zasady 
przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy oraz tryb i zasady zwolnień z zajęć 
świetlicowych (wyjście do sklepiku, na zajęcia pozalekcyjne). Określał ponadto 
dokumentację prowadzoną w świetlicy, zadania wicedyrektora, któremu powierzono 
nadzór nad działalnością świetlicy, zadania nauczycieli wychowawców świetlicy oraz 
zasady współpracy z rodzicami. W stosunku do poprzednio obowiązującego 
Regulaminu, w zatwierdzonym 4.11.2015 r. wprowadzono zapisy 
w §1  (Postanowienia ogólne), stanowiące o uwzględnianiu w organizacji zajęć 
świetlicowych potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych, a także możliwości 
psychofizycznych dzieci, oraz w § 6 (Współpraca z rodzicami), dodając punkt 
stanowiący o zobowiązaniu rodziców do informowania o nieobecności dzieci na 
zajęciach świetlicowych. 

                           (dowód: akta kontroli str. 53-58) 

W § 8 Regulaminu świetlicy stwierdzono, że opracowywanie rocznych planów pracy 
świetlicy, zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych, sporządzanie 
sprawozdań z działalności świetlicy, opracowywanie terminarza i założeń obserwacji 
zajęć świetlicowych oraz zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych należy 
do obowiązków wicedyrektora szkoły. 

                         (dowód: akta kontroli str. 57)    

Tryb przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej określony został 
w Regulaminie szkolnym13 i  Regulaminie świetlicy: rodzic/opiekun odprowadzający 
dziecko do Szkoły (dzieci z klas I – III), pozostawia je w szatni w obecności 
nauczyciela, który zaprowadza dzieci do świetlicy, a odbiera dziecko przy drzwiach 
wejściowych do szkoły w obecności woźnej, która telefonicznie powiadamia 
świetlicę, które dziecko ma wyjść do rodzica. W Regulaminie świetlicy nie określono 
trybu usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych. W okresie 
objętym kontrolą nie były zmieniane zasady przyprowadzania i odbioru dzieci. 

                       (dowód: akta kontroli str. 44-52) 

Dyrektor wyjaśniła, że uczęszczanie na zajęcia świetlicowe, w przeciwieństwie do 
zajęć dydaktycznych, nie jest obowiązkowe i to rodzic lub opiekun decyduje, kiedy 
i na jak długo jego dziecko korzysta z opieki świetlicy szkolnej, a kiedy nie będzie to 
konieczne, stąd nieuczestniczenie w zajęciach świetlicowych nie wymaga zwolnień.                                              

(dowód: akta kontroli str. 528) 

                                                      
12 Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z 4.11.2015 r. Dalej: Regulamin świetlicy.  
13 Zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31.08.2015 r. 
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Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do świetlicy bezpośrednio 
przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu, jak wyjaśniła Dyrektor, Szkoła 
zapewniła w ten sposób, że: „Bezpieczeństwo uczniów, w tym objętych opieką 
świetlicową jest jednym z priorytetów szkoły. (…) Sprawy związane 
z bezpieczeństwem dzieci określone są w Statucie, szczególnie uczniów klas 
pierwszych, których nauczyciele mają obowiązek przez pierwszy miesiąc roku 
szkolnego odbierać i po skończonych lekcjach sprowadzać do szatni. Mają także 
obowiązek przez pierwszy miesiąc nauki zaprowadzać ich do świetlicy i na obiad do 
stołówki.” Zapis taki znalazł się w Statucie Szkoły – § 6. W dalszej treści dyrektor 
wyjaśniła: „Uczniowie klas II i III oraz starszych nie wymagają już takiej asysty, więc 
sami opuszczają świetlicę lub wracają do niej po lekcjach. Rodzice przyprowadzają 
dziecko z klasy I do szatni, tam odbiera je nauczyciel, który rozpocznie pierwszą 
lekcję. Dziecko, które uczęszcza do świetlicy, a lekcje zaczyna później jest 
odbierane przez wychowawcę świetlicy (…) Wychowawcy świetlicy opracowali 
i wykonali identyfikatory dla rodziców upoważniające do odbioru dzieci z klas I-III. 
(…) Pierwszoklasiści przed lub po lekcjach większość czasu spędzają w przyjaznym 
otoczeniu z nauczycielem, który organizuje zajęcia dostosowane do potrzeb 
i możliwości najmłodszych dzieci. Rodzice w rozmowach wyrazili zadowolenie 
z takiej formy zajęć świetlicowych”. 

              (dowód: akta kontroli str.21, 285-287) 

1.2.2. Przyjmowanie dzieci do świetlicy miało odbywać się na podstawie składanych 
przez rodziców/opiekunów deklaracji zgłoszeniowych (karta zgłoszenia dziecka do 
świetlicy szkolnej)14 zawierających dane dot. dziecka tj. imię i nazwisko, datę 
urodzenia, adres zamieszkania klasę, do której uczęszcza, dane dot. 
rodziców/opiekunów, istotne informacje dotyczące dziecka (które wg oceny rodzica 
powinna znać szkoła), dane osób upoważnionych przez rodziców do odbioru 
dziecka ze świetlicy, informację o wyrażeniu zgody na samodzielne wychodzenie 
dziecka ze świetlicy ze wskazaniem godziny opuszczania świetlicy. 

                    (dowód: akta kontroli str. 54-55, 63-64) 

Dyrektor wyjaśniła, zmiana w 2014 r. ustawy o systemie oświaty wpłynęła na sposób 
prowadzenia dokumentacji (frekwencja na zajęciach świetlicowych); organizację 
pracy świetlicy, w tym zwiększenie obsady wychowawców w taki sposób, aby pod 
opieką 1 nauczyciela przebywało nie więcej niż 25 dzieci. Natomiast 
w dotychczasowym brzmieniu pozostało uregulowanie przyjęć dzieci do świetlicy. 

         (dowód: akta kontroli str. 134-135) 

W okresie objętym kontrolą Szkoła nie odmówiła przyjęcia dziecka do świetlicy. 
Wzory druków zgłoszenia nie obejmowały danych wrażliwych ani innych 
podlegających ochronie. W 5 badanych wnioskach nie było zapisów w zakresie 
danych sensytywnych dotyczących dziecka oraz odpłatności za zajęcia świetlicowe.  

           (dowód: akta kontroli str. 63-64, 136, 233- 242)  

W Szkole nie obowiązywały pisemne procedury badania oczekiwań rodziców 
w zakresie form spędzania przez dzieci czasu w świetlicy.  

         (dowód: akta kontroli str. 10-13, 14-42, 44-52, 53-57) 

We wnioskach o przyjęcie dziecka do świetlicy, rodzice mogli wpisać „Istotne 
informacje dotyczące dziecka, które powinna znać szkoła”. W badanych 5 
wnioskach nie zostały one podane.   

                     (dowód: akta kontroli str. 64, 233-242)   

                                                      
14 Wnioski – karty zgłoszenia, wynikające z Regulaminu świetlicy i obowiązujące w Szkole.  
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Dyrektor wyjaśniała: „Wychowawcy badają oczekiwania rodziców przeprowadzając 
ustną diagnozę. Nauczyciele pytali, jakie zajęcia są dla ich dzieci najbardziej 
interesujące, przedstawiali również informacje o formach przez siebie 
prowadzonych”.   

(dowód: akta kontroli str. 136-137) 

1.3. Przyjęte plany pracy świetlicy szkolnej w poszczególnych latach szkolnych były 
powtarzane np. zaplanowane na wrzesień zajęcia „Bezpieczna droga do szkoły” 
obejmowały: „Pogadanka na temat zasad bezpiecznego poruszania się na drodze; 
cechy charakterystyczne znaków drogowych – wykonanie modeli znaków; zabawy 
ruchowe dotyczące przepisów ruchu drogowego”. 
              (dowód: akta kontroli str. 70-85, 70, 75, 80) 

W planach pracy świetlicy nie zostały uwzględnione procedury pomiaru stopnia. 
Dyrektor wyjaśniła: „Podstawą oceny stopnia realizacji planów pracy świetlicy 
i poszczególnych wychowawców jest sprawowany przez wicedyrektora nadzór 
pedagogiczny w ramach, którego dokonuje się na bieżąco kontroli wszystkich 
dzienników i zapisów w nich zawartych, a odnoszących się do przedstawianych na 
początku roku szkolnego planów pracy i celów. (…) Również sprawozdania 
składane przez wychowawców na radach podsumowujących stanowią źródło oceny 
stopnia realizacji planów pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że plan jest otwarty 
na modyfikacje i nowe pomysły, które włącza się do realizacji w trakcie roku 
szkolnego”. 
                  (dowód: akta kontroli str.91) 

Plany były sporządzane we wrześniu danego roku szkolnego i zatwierdzane przez 
Wicedyrektora Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 79, 85) 

1.4. W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole było 5 etatów wychowawców świetlicy, 
a w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 odpowiednio 5,35 etatu, 4,85 etatu 
i 6 etatów. W latach 2015/2016 i 2016/2017 w szkole było 7 etatów wychowawców 
świetlicy. Łączny wymiar czasu pracy w godzinach wynosił odpowiednio: 130 godzin 
w roku szkolnym 2011/2012, 137 godzin w roku 2012/2013, 126 godzin w roku 
2013/2014, 155,5 godziny w roku 2014/2015 oraz 192 i 190 godzin w latach 
2015/2016 i 2016/2017.  W ciągu pięciu lat szkolnych etaty wychowawców świetlicy 
zajmowało łącznie 11 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli prowadziło zajęcia 
świetlicowe przez cały badany okres (2011 – 2016). W latach 2011/2012, 2012/2013 
oraz 2013/2014 trzech nauczycieli prowadziło zajęcia tylko przez jeden rok. W roku 
szkolnym 2014/2015 pracę w świetlicy kontynuowało 5 wychowawców, 
a 2 nauczycieli rozpoczęło pracę w świetlicy, co było wynikiem zwiększenia liczby 
etatów wychowawców świetlicy.  

               (dowód: akta kontroli str. 103-108)   

1.5. Poza wychowawcami, w świetlicy szkolnej funkcje opiekuńczo-wychowawcze 
pełniło w latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 odpowiednio 7, 10 i 12 
nauczycieli, pracując łącznie we wskazanych latach szkolnych po 26,5 godziny, 42 
godziny i 83 godziny w tygodniu. Wzrost liczby godzin zajęć świetlicowych 
prowadzonych przez nauczycieli, którzy nie byli wychowawcami świetlicy wynikał 
głównie ze zmiany liczby uczniów zapisanych do świetlicy w kolejnych latach oraz 
urlopu macierzyńskiego jednej z wychowawczyń świetlicy. Od 11.01.2016 r. Szkoła 
zatrudniała jednego asystenta wychowawcy świetlicy w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo, zmienionym od 1.09.2016 r. na 4 godziny 55 minut. Asystent 
wychowawcy posiadał wymagane kwalifikacje zawodowe. 

                                        (dowód: akta kontroli str. 109-112) 
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Nauczyciele wychowawcy prowadzili w świetlicy różne zajęcia tematyczne, w tym: 
plastyczne, muzyczne, literackie, sportowe. Nauczyciele pracujący w świetlicy 
w godzinach dodatkowych, poza funkcją opiekuńczo-wychowawczą pomagali 
w odrabianiu lekcji. 

                  (dowód: akta kontroli str. 109-111)  

W wybranym do badania miesiącu (kwiecień 2016 r.) łączny czas pracy w świetlicy 
wszystkich nauczycieli wyniósł 193 godziny, z tego: wychowawcy świetlicy 
przepracowali 126 godzin, a pozostali nauczyciele 67 godzin. 

                        (dowód: akta kontroli str. 113) 

1.6. Zajęcia świetlicowe prowadzone były przede wszystkim w 3 pomieszczeniach 

o łącznej powierzchni 192 m2. Dodatkowo do zajęć świetlicowych wykorzystywanych 

było 5 pomieszczeń (4 odpowiednio wyposażone sale lekcyjne, z dywanami do gier 
i zabaw oraz tzw. „Radosna sala zabaw” (z suchym basenem wypełnionym 
piłeczkami) o łącznej powierzchni ogółem 299,6 m2. Uczniowie korzystali, także z 
dwóch tzw. „małych sal gimnastycznych” (sale urządzone w pomieszczeniach 
klasowych o pow. 42,8 m2 każda) w czasie, kiedy nie były w nich prowadzone 
zajęcia lekcyjne. 

                     (dowód: akta kontroli str. 7, 114-117) 

W wyniku oględzin ustalono, że pomieszczenia Szkoły wykorzystywane na potrzeby 
świetlicy szkolnej znajdowały się na parterze i drugim piętrze segmentu „B2” (sale 
lekcyjne wykorzystywane do zajęć świetlicowych, tzw. radosna sala zabaw) oraz 
drugim piętrze w segmentu „A” budynku Szkoły (3 pomieszczenia świetlicowe). 
W segmencie „A” nie były prowadzone zajęcia lekcyjne. Poszczególne segmenty 
były ze sobą połączone, co gwarantowało komunikację bez konieczności 
wychodzenia na zewnątrz budynku. Na pierwszym piętrze w segmencie „A” 
znajdowała się stołówka szkolna oraz pomieszczenia administracji szkoły i toalety. 
Na drugim piętrze segmentu „A” znajdowały się trzy pomieszczenia świetlicy, w tym 
tzw. świetlica cicha, wykorzystywana do nauki i odrabiania lekcji oraz dwa 
pomieszczenia świetlicowe do zabaw, gier i innych zajęć świetlicowych, toalety dla 
dzieci. Wg dokumentacji Szkoły pomieszczenia świetlicy mają powierzchnię: 
świetlica cicha – 70,40 m2, oraz dwa pomieszczenia świetlicowe w amfiladzie, 
odpowiednio 60,58 m2 oraz 60,97 m2. Do trzech pomieszczeń świetlicy prowadzi 
klatka schodowa o łącznej ilości 48 stopni schodowych (licząc od parteru do II 
piętra), podzielona dwoma spocznikami, zakończona holem o szerokości 6,0 m i 
długości 21,0 m, z którego wchodzi się do pomieszczeń świetlicowych i toalet. Biegi 
schodowe o szerokości 100 cm posiadały drewniane poręcze, zabezpieczone przed 
tzw. „zsuwaniem”. Wejścia do pomieszczeń świetlicy zabezpieczono przeszklonymi, 
dwuskrzydłowymi drzwiami o szerokości 180 cm, z możliwością ich zamykania na 
klucz. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami świetlicy, toaletami, a korytarzem były 
bezprogowe. 

                  (dowód: akta kontroli str. 114-117) 

W świetlicy zostały wyodrębnione następujące strefy15: porządkowa (miejsce na 
plecaki i tornistry), kręgu (z wykładziną dywanową do zabaw integracyjnych), nauki 
(stoliki i krzesła o zróżnicowanej wysokości), gier i zabaw stolikowych (stoliki 

                                                      
15 Wg opracowania Andrzeja Pery oraz Danuty Kmity „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego” Funkcjonowanie 
świetlic szkolnych, poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, wyd. Warszawa 2014. Publikacja przygotowana w ramach projektu 
systemowego „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie ponadregionalnym i lokalnym” II etap, Priorytet III, 
Działanie 3.1 Poddziałanie 3.1.2 PO KL. Funkcjonowanie stref wprowadzono w oparciu o artykuł: E. Ciszewska, Świetlica 
szkolna, [online] http://literka.pl/article/show/id/35686. 
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i krzesła oraz szafki), zabawy (zabawy tematyczne np. piłkarzyki, dom dla lalek), 
wystawy (regały i parapety okienne, ściany), nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 118-133) 

1.7. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w planach finansowych, wynosiły odpowiednio: 327 tys. zł, 369,5 tys. zł i 364,9 tys. 
zł. Szkoła klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w rozdziale 
85401 klasyfikacji budżetowej – świetlice szkolne. Organ prowadzący zatwierdził 
plany w kwotach: 301,8 tys. zł, 348,8 tys. zł i 324,1 tys. zł. 
W odniesieniu do planowanych wydatków Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły: 
w 2014 r. 6.329,3 tys. zł, w 2015 r. 6.227,9 tys. zł, w 2016 r. 6.491,4 tys. zł, wydatki 
związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły odpowiednio 5,2%, 5,9% i 5,6%. 
Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący określały 
wydatki szkoły na poziomie 6.440,2 tys. zł w 2014 r., 6.340,5 tys. zł w 2015 r. oraz 
6.748,4 tys. zł w 2016 r., w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio 
281,9 tys. zł, 315,5 tys. zł oraz 324,1 tys. zł. 

                    (dowód: akta kontroli str. 149-192) 

W informacji udzielonej w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16w sprawie zmian w planach finansowych, 
dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie podał, że w projektach 
planów uwzględniane są średnie parametry dla wszystkich jednostek oświatowych, 
co wynika z konstrukcji Arkusza Organizacyjnego, będącego podstawą 
sporządzania planów. Korekty uwzględniają indywidualne wyniki danej jednostki 
oraz wykonanie przez tę jednostkę planu roku poprzedniego oraz stwierdził: 
„Utrudnieniem w konstrukcji planu finansowego jest to, że rok budżetowy nie 
pokrywa się z rokiem szkolnym oraz ciągłe zmiany wprowadzane w systemie 
oświaty. W przypadku Szkoły Nr 17 w Koszalinie korekta ta polegała na zwiększeniu 
planu finansowego, zabezpieczającego konieczne wydatki placówki w zakresie 
realizacji zadań oświatowych”. 

                        (dowód: akta kontroli str. 266) 

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach zamknęło się kwotami: 
w 2014 r. 6.393,6 tys. zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
263,7 tys. zł; w 2015 r. 6.324,0 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 315,5 tys. zł; w 201617 
r. 5.271,7 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 272,7 tys. zł. 

   (dowód: akta kontroli str. 144) 

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata sporządzane były przez 
dyrektor i główną księgową w oparciu o Zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina 
w sprawie określenia wskazówek do sporządzenia projektu budżetu miasta 
Koszalina na dany rok oraz wysokości środków w danym roku dla jednostek 
pomocniczych – Rad Osiedli, a także z uwzględnieniem Standardów Dotyczących 
Organizacji Roku Szkolnego zawierających m.in. informacje o: liczebności uczniów 
w oddziałach w poszczególnych typach szkół i poziomach kształcenia, ilości godzin 
przeznaczonych na nauczanie indywidualne dla odpowiednich poziomów 
kształcenia, tworzeniu stanowisk kierowniczych w zależności od ilości oddziałów, 
liczebności grup w świetlicach i internatach, normach zatrudnienia bibliotekarzy, 
przydzielaniu godzin ponadwymiarowych, tygodniowych wymiarach godzin pracy 
nauczycieli, wskazówkach do planowania zatrudnienia pracowników obsługi, 
organizacji opieki świetlicowej, sposobie przygotowania arkuszy organizacyjnych. 

                                                      
16 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096, ze zm. Dalej: ustawa o NIK.  
17 Wg stanu na 30.09.2016 r.  
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Projekty planów finansowych przedłożone zostały organowi prowadzącemu 
w terminach na: 2014 r. 5.09.2013 r., 2015 r. 5.09.2014 r. i 2016 r. 3.09.2015 r. 

                               (dowód: akta kontroli str. 91-92, 145-147) 

Działalność świetlicy w okresie objętym kontrolą była dofinansowywana ze środków 
pochodzących z dobrowolnych wpłat rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy 
oraz z dobrowolnych wpłat dokonywanych na rachunek Rady Rodziców. 
W poszczególnych latach ze środków tych na działalność świetlicy przeznaczono: 
w 2014 r. – 27,7 tys. zł, w 2015 r. – 35,1 tys. zł, w 2016 r. (do 30.09.) – 19,0 tys. zł. 

                   (dowód: akta kontroli str. 148)    

Dyrektor wyjaśniła: „Potrzeby świetlicy w zakresie zakupu niezbędnych materiałów 
do prowadzenia zajęć określa wicedyrektor wspólnie z wychowawcami, biorąc pod 
uwagę podstawę programową oraz własne plany pracy. Zakupy pomocy, 
wyposażenia, remonty realizuje się głównie z budżetu Szkoły, a artykuły 
papiernicze, bloki, kredki, farby, kleje, bibuły kolorowe itp., w pierwszej kolejności 
dokonuje się z dobrowolnych wpłat rodziców na Radę Rodziców”. 

                      (dowód: akta kontroli str. 92) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

W Szkole zostały zapewnione odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć 
świetlicowych. W regulacjach wewnętrznych ujęto zasady odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy oraz przekazywania opieki nad 
uczniami. W przyjętym Regulaminie świetlicy zobowiązano rodziców do 
informowania o każdej nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych. Szkoła nie 
stosowała pisemnych form badania oczekiwań rodziców związanych ze świetlicą. 
W opracowanych planach zajęć świetlicowych na kolejne lata szkolne ujęto takie 
same zagadnienia do realizacji. 
 

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

  
2.1. Realizacja zajęć świetlicowych. 

W dokumentach organizacyjnych Szkoły nie zostały określone zasady 
diagnozowania potrzeb uczniów zapisanych do świetlicy, rozpoznawania ich 
zainteresowań i określania zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny 
oraz wynikające z nich kryteria podziału na grupy wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 44-52, 53-57, 58-62, 63-64) 

Szkoła nie diagnozowała w sposób udokumentowany w roku 2015/2016 potrzeb 
edukacyjnych, rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych 
oraz zainteresowań uczniów korzystających ze świetlicy. 

                    (dowód: akta kontroli str. 135-136) 

W świetlicy w okresie objętym kontrolą nie utworzono grup wychowawczych wg 
kryteriów zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów.  

                    (dowód: akta kontroli str. 7) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: „W szkole w ciągu ostatnich trzech lat obowiązek szkolny 
realizuje odpowiednio 19, 23 i 21 oddziałów klasowych I-III, z których największa 

Ustalone 

 nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
 faktycznego  
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liczba uczniów jest objęta opieką świetlicową. W związku z tym, zgodnie 
z życzeniem rodziców, starając się nie dopuścić do dwuzmianowości, 
a  jednocześnie dbając, aby pobyt dzieci w świetlicy nie był skumulowany w czasie, 
tworzyliśmy grupy wychowawcze dzieci zbliżonych wiekowo, uwzględniając jednak 
ich potrzeby i możliwości. Ważnym kryterium był plan lekcji: czas rozpoczynania 
i kończenia zajęć lekcyjnych. Stosowano ustne diagnozy. Skoncentrowaliśmy się na 
różnorodności zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli w tym samym 
czasie i różnych salach, tak, aby uczeń miał wybór i mógł w nich brać udział po 
zgłoszeniu chęci uczestnictwa wychowawcy. W świetlicy szkolnej dzieci nie zapisują 
się na konkretne zajęcia, ponieważ ich potrzeby i zainteresowania często zmieniają 
się w ciągu jednego dnia. Czasem zależy to od samopoczucia dziecka, zmęczenia 
po lekcjach, wtedy potrzebują wyciszenia i wychowawcy obserwując dziecko 
dostosowują rodzaj zajęć do jego potrzeb. Rodzaj zajęć w świetlicy jest bardzo 
urozmaicony; są to zajęcia: rekreacyjne, plastyczne, manualne, dydaktyczne, 
muzyczne, taneczne, teatralne, wykorzystujące środki audiowizualne, szachowe, 
relaksacyjne, prozdrowotne, profilaktyczne, proekologiczne oraz bardzo ważne 
i lubiane przez dzieci swobodne zabawy, zgodne z ich zainteresowaniami. Dla 
dzieci, których rodzice wyrazili chęć, aby odrabiały lekcje w szkole, nauczyciele 
organizują zajęcia ciche, pomagają odrabiać prace domowe, a czasem pozwalają 
starszym uczniom pomagać młodszym, co jest bardzo wychowawcze. Wszystko to 
ma odzwierciedlenie w zapisach w dziennikach zajęć”. 

                 (dowód: akta kontroli str. 135 -136) 

Dyrektor wyjaśniła również: „…Podstawą do planowania grup wychowawczych 
w świetlicach są wytyczne (Standardy Dotyczące Organizacji Roku Szkolnego), jak 
również analiza danych za poprzedni rok szkolny, zwłaszcza ilość uczniów 
korzystających z opieki, ewentualnie potrzeby i możliwości przeznaczania 
dodatkowych pomieszczeń na zajęcia świetlicowe. Podstawą do określenia potrzeb 
kadrowych z uwzględnieniem 26 godzinnego pensum, w tak dużej szkole, z tak 
dużą ilością klas (…) jest plan lekcji i konieczność jego uwzględnienia przy 
tworzeniu grup, jak również analiza kumulacji dużej ilości uczniów 
w poszczególnych godzinach. Analizy takie wykonuje wicedyrektor, odpowiedzialny 
za organizację pracy świetlicy. Nadmienić należy, że liczba dzieci zapisanych do 
świetlicy zmienia się przez cały rok szkolny i różni nawet o około 30 dzieci na koniec 
roku w stosunku do początku…”. 
                                       (dowód: akta kontroli str. 92) 

W oświadczeniu w sprawie zasad doboru i tworzenia grup wychowawczych 
w świetlicy, Wicedyrektor Szkoły stwierdziła: „Lata pracy w tak dużej Szkole, jaką 
jest SP Nr 17 pokazały, że tworzenie grup dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami 
i potrzebami nie jest do końca możliwe. Przy 23 oddziałach klas I – III w roku 
ubiegłym i 21 w obecnym, biorąc pod uwagę, że dzieci właśnie z tych klas 
najczęściej uczęszczają do świetlicy, utworzenie grup zainteresowań, w skład 
których wchodzą uczniowie z 23 różnych klas jest niemożliwe. W ciągu tygodnia 
poszczególne klasy kończą zajęcia o bardzo różnych porach, a wielu pojedynczych 
uczniów uczęszcza na dodatkowe zajęcia np. wyrównawcze, korekcyjne, 
kompensacyjne, szachowe, j. angielskiego, dlatego frekwencja na zajęciach 
świetlicowych jest bardzo zróżnicowana. Przy doborze dzieci w grupy brano pod 
uwagę wiek, czas kończenia zajęć dydaktycznych i dodatkowych, a przede 
wszystkim kondycję fizyczną, psychiczną i chęci dzieci, które wracają po 3-4-5, 
a nawet 6 godzinach lekcyjnych, na których zdążyły już czytać, pisać, liczyć jak 
również kleić, malować i śpiewać. Lata obserwacji pozwoliły stwierdzić, że dzieci 
często mają ochotę na zabawy ruchowe, konstrukcyjne z klocków lub takie, które  
nie „zmuszają” ich do kolejnego wysiłku umysłowego.(…) Nasi podopieczni 
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w świetlicy wybierają sobie takie zajęcia, na które mają ochotę w danej chwili. 
Wychodzimy z założenia, że nie należy i wręcz nie wolno przymuszać ich do 
robienia czegoś, na co nie mają ochoty. Pomysłowość naszych wychowawców 
i spory wachlarz propozycji zajęć sprawia, że każde dziecko, które ma ochotę „coś” 
robić – znajdzie odpowiednie zajęcie dla siebie”. 

                  (dowód: akta kontroli str. 139) 

Ponadto Wicedyrektor stwierdziła, że: „(…) Dyżury nauczycieli zostały tak ułożone, 
aby zapewnić dzieciom stałą opiekę i ciekawe zajęcia przed i po lekcjach, aby grupa 
przebywająca pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25 osób. Siedem 
etatów przydzielono wychowawcom świetlicy, a godziny pozostałych dwóch zostały 
rozpisane wśród nauczycieli nauczania zintegrowanego. Takie rozwiązanie 
zapewniło wzmocnienie dyżurów w godzinach ok. 11-15, w czasie największego 
obciążenia pomieszczeń świetlicowych(…)”.  

                      (dowód: akta kontroli str.140) 

Kurator Oświaty w wyniku przeprowadzonej, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy 
o NIK, kontroli doraźnej, ustalił m.in.: „Szkoła… bierze pod uwagę możliwości 
rozwojowe uczniów klas I – III i ich potrzeby rozwojowe. W szkole uwzględniane są 
takie potrzeby rozwojowe uczniów jak bezpieczeństwo, przynależność, akceptacja, 
poczucie własnej wartości, poszukiwanie, odkrywanie i rozwój zainteresowań, 
decydowanie o własnej aktywności, wyzwalanie kreatywności, samodzielność. 
W świetlicy szkolnej mogą być rozwijane zainteresowania sportowe, plastyczne, 
techniczne, literackie, muzyczne, taneczne, językowe, prozdrowotne, profilaktyczne, 
proekologiczne. Świetlica działa w oparciu o grupy wychowawcze, jednak nie są to 
grupy stałe (bez przypisywania do nich uczniów). Uczniowie zgodnie z potrzebami 
rozwojowymi mają swobodę w wyborze grup. Decydują o tym sami każdego dnia, 
w zależności od stanu zdrowia, nastroju, poziomu zmęczenia po zajęciach 
szkolnych, stresu przeżywanego w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 
aktualnego samopoczucia, poczucia własnej wartości. Zdarza się, że dzieci w ciągu 
jednego dnia zmieniają grupę. Uczniowie korzystają z różnorodności i bogactwa 
zajęć świetlicowych opartych na kwalifikacjach, uzdolnieniach, doświadczeniu 
i kreatywności nauczycieli”. 

               (dowód: akta kontroli str. 540-546) 

Plany pracy świetlicy dla wszystkich grup i we wszystkich latach objętych kontrolą 
nie różniły się treścią. 

(dowód: akta kontroli str. 70-85) 

Ustalono, że w wybranym do badań okresie (II semestr roku szkolnego 2015/2016)  
dla dwóch wybranych grup, tj. 1. (20 uczniów z klas I) i 2. (20 uczniów z klas II), 
w rocznym planie ujęto następujące zagadnienia:  

 luty: Zima w pełni. W świecie marzeń; 

 marzec: Kultura innych narodów. Dzień kobiet. Wiosna wokół mnie.                      
Tydzień inny niż wszystkie; 

 kwiecień: Literatura i sztuka w oczach dziecka. Książka nasz przyjaciel. 
Dbajmy o nasze środowisko. Żyjmy zdrowo; 

 maj: Poznajemy różne zawody. Zmagania mądrych głów. Święto mojej 
mamy. Międzynarodowy dzień rodziny; 

 czerwiec: Bezpieczeństwo podczas wakacji. Witaj lato – żegnaj szkoło.  

(dowód: akta kontroli str. 257-265) 
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Zaplanowane zajęcia Szkoła różnicowała uwzględniając potrzeby edukacyjne, 
rozwojowe, możliwości psychofizyczne i zainteresowania uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 257-265, 267-270, 87-89) 

W wybranym do badań miesiącu (kwiecień 2016 r.) w planie pracy świetlicy dla obu 
badanych grup zostały przewidziane takie same zajęcia. W ramach, których została 
zróżnicowana tematyka zajęć np. zajęcia „dbamy o nasze środowisko”, grupa 1. 
zrealizowała temat „Quiz na temat: jak segregujesz śmieci”, grupa 2. „Swobodne 
wypowiedzi na temat: jak dbamy o środowisko”.  

(dowód: akta kontroli str. 279-283) 

Zakres realizacji planów pracy, nie został zwymiarowany w sporządzanych przez 
Szkołę dokumentach.   

(dowód: akta kontroli str. 87-89) 

Kurator Oświaty kontrolą objął dwie grupy i stwierdził: „W Szkole (…) 
w obserwowanych zajęciach świetlicowych rozwijano zainteresowania uczniów, 
odbywały się zajęcia sportowe, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny. 
W wydzielonym pomieszczeniu, chętni uczniowie mogą odrabiać lekcje. Uczniowie 
sami wybierali oferowane im zajęcia. O trafności zaproponowanych zajęć 
świadczyło zaangażowanie i zadowolenie uczniów. Respektuje się prawo dzieci do 
wyboru rodzaju zajęć w danym czasie”. 

                       (dowód: akta kontroli str. 545) 

2.2. W wyniku oględzin ustalono, że świetlica była wyposażona m.in. w przybory do 
zajęć plastycznych, zabawki, gry planszowe, książki, telewizory, płyt DVD, radio.     

               (dowód: akta kontroli str.120) 

Kurator Oświaty ustalił: „Wyposażenie 2 pomieszczeń  przeznaczonych na świetlice, 
w których obserwowano zajęcia, było właściwe do prowadzonych zajęć. 
Wykorzystywane były materiały i przybory do zajęć plastycznych, puzzle, rozsypanki 
obrazkowe i literowe, literatura piękna, chusta animacyjna, piłeczki. Ponadto 
wykorzystano pomoce dydaktyczne przygotowane tematycznie do prowadzonych 
zajęć (wybrane fragmenty tekstów, zagadki)”.     

                        (dowód: akta kontroli str. 545) 

2.3. Strukturę czasu obecności uczniów w Szkole przeanalizowano na podstawie 
wybranych losowo 35 uczniów18 zapisanych do świetlicy, w dwóch wybranych 
okresach roku szkolnego 2015/2016, tj. od 14 do 18.12.2015 r. oraz od 4 do 
8.04.2016 r. i stwierdzono, że uczniowie w pierwszym okresie przebywali w Szkole 
łącznie 1012 godzin, z tego: na zajęciach świetlicowych 244 godziny, a na zajęciach 
lekcyjnych 768 godzin. Procentowy udział obecności uczniów na zajęciach 
świetlicowych do łącznego czasu ich przebywania w szkole wyniósł 24,11%. 
Natomiast w drugim okresie wylosowani uczniowie przebywali w Szkole łącznie 569 
godzin, z tego: na zajęciach świetlicowych 166, a na zajęciach lekcyjnych 403. 
Procentowy udział obecności uczniów na zajęciach świetlicowych do łącznego 
czasu ich przebywania w Szkole stanowił 29,17%. Dodatkowo ustalono, że na 329 
uczniów zapisanych do świetlicy w badanym tygodniu grudnia nie uczęszczało na 
zajęcia świetlicowe 74 (22,5%), a na 330 zapisanych do świetlicy uczniów 
w badanym tygodniu kwietnia nie uczęszczało 83 (25,1%) mimo, że uczniowie ci byli 
na zajęciach lekcyjnych. 

    (dowód: akta kontroli str. 288-298, 378-379, 399, 407-421, 505-506) 

                                                      
18 Tylko uczniowie klas I-III. 
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W złożonych wyjaśnieniach dotyczących frekwencji uczniów na zajęciach 
świetlicowych Dyrektor wyjaśniła: „W SP 17 każdy rodzic (opiekun) ma prawo 
zapisać dziecko do świetlicy szkolnej na początku roku szkolnego, ale zdarzają się 
sytuacje, że rodzic dokonuje zapisu w trakcie roku. Uczęszczanie na zajęcia 
świetlicowe w przeciwieństwie do zajęć dydaktycznych nie jest obowiązkowe i to 
rodzic lub opiekun decyduje kiedy i na jak długo jego dziecko korzysta z opieki 
świetlicy szkolnej, a kiedy nie będzie to konieczne. Lata doświadczeń pokazały, że 
początek roku szkolnego cechuje się wysoką frekwencją dzieci, a im bliżej końca 
roku, decyzją rodziców, coraz więcej dzieci samodzielnie wraca po lekcjach do 
domu. Uczniowie ci jednak nie są wypisywani ze świetlicy, ponieważ opiekunowie 
chcą pozostawić sobie możliwość ewentualnego skorzystania z opieki 
w wyjątkowych sytuacjach. Porównując zestawienie frekwencji w tygodniu 14-18 
grudnia oraz 4-8 kwietnia widać wyraźnie te prawidłowość. W trakcie rozmów 
z wychowawcami (…) podano bardzo różne przyczyny takiego zjawiska: wizyty 
u lekarzy (pediatra, ortodonta, alergolog), opieka innych dorosłych z rodziny, 
zmianowość w pracy jednego z rodziców lub urlopy, okolicznościowe wyjazdy, 
uczęszczanie na zajęcia dodatkowe poza terenem szkoły, a przede wszystkim 
pozwolenie rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach 
lekcyjnych”. 
                     (dowód: akta kontroli str. 527, 528-529)  

W § 6 pkt. 6 Regulaminu świetlicy zapisano, że rodzice zobowiązani są do 
informowania wychowawców świetlicy o każdej o nieobecności dziecka na zajęciach 
świetlicowych. 

         (dowód: akta kontroli str. 56) 

Liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela badano na 
podstawie dwóch okresów19 oraz podczas zajęć prowadzonych 12.10.2016 r.20 
i ustalono, że pod opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów. 
Najwięcej uczniów w świetlicy (od 81 do 119) w dwóch badanych okresach21 
przebywało pomiędzy 12.45 a 15.25, opiekę nad nimi sprawowało 7 wychowawców. 
W świetlicy w analizowanych tygodniach i podczas oględzin nie przebywali 
uczniowie z powodu nieobecności nauczyciela.  

          (dowód: akta kontroli str. 121, 381-398, 507-524) 

Wicedyrektor oświadczyła „Planując dyżury wychowawców brano pod uwagę ilość 
zapisanych dzieci, choć ilość uczniów faktycznie przebywających w świetlicy na 
danej godzinie, nigdy nie jest stuprocentowa. To rodzice decydują, którego dnia i na 
jak długo pozostawiają swoje dziecko w świetlicy szkolnej”. 

             (dowód: akta kontroli str. 140)  

2.4. W Szkole, dzienniki zajęć w świetlicy szkolnej prowadzone były w formie 
papierowej. W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015  w świetlicy prowadzono sześć 
dzienników zajęć dla uczniów uczęszczających do świetlicy, a załącznikami do 
dzienników były tygodniowe listy obecności dzieci na zajęciach świetlicowych, 
sporządzane odrębnie dla każdego oddziału szkolnego (dla każdej klasy), w których 
odnotowywano obecność danego dziecka na zajęciach świetlicowych, odnosząc to 
do każdej godziny lekcyjnej w danym dniu. Od listopada 2015 r. obecność uczniów 
na zajęciach świetlicowych odnotowywana była w dziennikach zajęć, w roku 
szkolnym 2015/2015 w 20 dziennikach.   

           (dowód: akta kontroli str. 193-195) 

                                                      
19 14-18.12.2015 r. i 4-8.04.2016 r. W obu tych okresach w godzinach od 7 do 16. 
20 Co godzinę od 8 do 16. 
21 W dniu 12.10.2016 r. najwięcej uczniów (od 47 do 98) przebywało w świetlicy od 12 do16.  
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2.5. W Szkole nie opracowano procedur oceny realizacji planów pracy świetlicy. 
W sporządzonych za lata 2014/2015 i 2015/2016 sprawozdaniach z działalności 
świetlicy szkolnej, zawarto ogólne dane dotyczące liczby dzieci biorących udział 
w zajęciach świetlicowych w danym roku szkolnym, rodzaju i formie prowadzonych 
zajęć jak np.: zajęcia plastyczne, umuzykalniające, integracyjne, rekreacyjno-
sportowe oraz zawarto informacje o zorganizowanych przez świetlicę w danym roku 
szkolnym imprezach i konkursach. W sprawozdaniu za rok 2015/2016 dodatkowo 
zawarto informacje o dokonanych w trakcie roku szkolnego zakupach związanych 
z wyposażeniem świetlicy. 

               (dowód: akta kontroli str. 87-89) 

W wyjaśnieniach w sprawie dokonywania oceny realizacji planu świetlicy w latach 
2014/2015 i 2015/2016, Dyrektor stwierdziła: „Podstawą oceny stopnia realizacji 
planów świetlicy i poszczególnych wychowawców jest sprawowany przez 
wicedyrektora nadzór pedagogiczny w ramach, którego dokonuje się na bieżąco 
kontroli wszystkich dzienników i zapisów w nich zawartych, a odnoszących się do 
przedstawionych na początku roku szkolnego planów pracy i celów. Doraźne 
kontrole i rozmowy z wychowawcami, obserwacje zajęć, omawianie prowadzonych 
form pozwalają dokonywać oceny stopnia realizacji założonych celów, jak też 
modyfikować plany. Świetlica realizuje wiele konkursów i imprez, które zostały 
zaplanowane, jak również bierze udział w organizowanych przez inne szkoły 
i instytucje. Dokumentem, który pozwala również mierzyć stopień realizacji planów 
są tzw. metryczki. Wypełniają je wychowawcy po realizacji planowanych konkursów, 
imprez, przedsięwzięć i przekazują wicedyrektorowi nadzorującemu pracę świetlicy. 
Dokument zawiera opis przeprowadzonej imprezy z wyszczególnieniem 
przydzielonych zadań i efektów. Również sprawozdania składane przez 
wychowawców na radach podsumowujących stanowią źródło oceny stopnia 
realizacji planów pracy (…)”. 
                          (dowód: akta kontroli str. 91) 

Dyrektor w związku ze zmianą w 2014 r. ustawy o systemie oświaty stwierdziła: 
„Moim zdaniem świetlica powinna prowadzić zajęcia, które są uzupełnieniem do 
prowadzonych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, a nie stanowić dla nich konkurencji 
i powielania”. 

                (dowód: akta kontroli str. 529) 

W powyższej sprawie Przewodnicząca Rady Rodziców nie wypowiedziała się, 
przedkładając jedynie finansowe rozliczenie środków przekazanych przez Radę 
w latach 2014 - 2016 na działalność świetlicy. 

               (dowód: akta kontroli str. 526)   

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Uczniowie podczas zajęć świetlicowych uczestniczyli w pracach grup, do których nie 
byli zapisani.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 139) 

Zgodnie z § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół22 w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.  
 
W Szkole nie dokumentowano diagnozowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 
uczniów zapisanych do świetlicy. Przy organizacji zajęć w świetlicy dla uczniów 

                                                      
22 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
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z klas I-III, kierowano się przede wszystkim czasem, w jakim uczniowie kończą 
zajęcia lekcyjne oraz chęcią do uczestniczenia w danych zajęciach. Szkoła 
różnicowała prowadzone zajęcia świetlicowe na uwzględniające potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne i rozwijające zainteresowania 
uczniów. Z ustaleń Kuratora Oświaty wynika, że na zajęciach rozwijano 
zainteresowania uczniów. Pod opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej 
niż 25 uczniów. 

 
3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 

świetlicy. 

3.1. W planach nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016 
ujęto m.in. kontrolę dokumentacji świetlicy; monitorowanie stosowania przez 
nauczycieli procedur w zakresie kontaktów z rodzicami; dokumentacji nauczycieli 
wychowawców świetlicy 

    (dowód: akta kontroli str. 198-209) 

Plan nadzoru na rok 2016/2017 w zakresie świetlic obejmował m.in.: systematyczny 
monitoring frekwencji na zajęciach; wykorzystywanie sal lekcyjnych do prowadzenia 
zajęć świetlicowych celem ich uatrakcyjnienia; zalecenie prowadzenia diagnoz 
(ustnych lub ankietowych) wśród uczniów i rodziców uczniów uczęszczających do 
świetlicy w celu określenia potrzeb, oczekiwań i zainteresowań, służących 
organizacji różnorodnych form zajęć; zaplanowaną na II półrocze ewaluację 
wewnętrzną pn. Świetlica szkolna – bezpieczna przestrzeń dla uczniów klas I – III. 

                  (dowód: akta kontroli str. 210-215) 

W sprawozdaniu z realizacji nadzoru pedagogicznego za rok 2014/2015 
stwierdzono konieczności wprowadzenia zmiany w dokumentowaniu frekwencji na 
zajęciach świetlicowych, a w sprawozdaniu z nadzoru za rok 2015/2016 
odnotowano poprawę w prowadzeniu dokumentacji świetlicy.  Oceniono, że zadania 
określone w planach nadzoru na lata 2014/2015 i 2015/2016 zostały zrealizowane. 

                 (dowód: akta kontroli str. 216-225) 

Wicedyrektor odpowiedzialna za pracę świetlicy i wychowawców świetlicy 
oświadczyła: „Nauczyciele wychowawcy jak również nauczyciele nauczania 
zintegrowanego, realizujący tylko kilka godzin w pracy z dziećmi uczęszczającymi 
na zajęcia świetlicowe, podlegają systematycznej obserwacji przez wicedyrektora 
(…). Na początku każdego roku wszyscy nauczyciele zapoznają się z grafikiem 
obserwacji obowiązującym na cały rok szkolny, w świetlicy jest to zazwyczaj jeden 
lub dwóch nauczycieli ujętych w planie obserwacji. Praca w świetlicy podlega 
również doraźnej kontroli wicedyrektora. Są to dość regularne wejścia do różnych 
nauczycieli na zajęcia prowadzone zarówno z większą, mniejszą grupą dzieci jak 
również zajęcia indywidualne z uczniem o specjalnych potrzebach. Regularnie 
kontrolowane są dzienniki zajęć świetlicowych. Pierwsza kontrola odbywa się po 20 
września każdego roku – jest to termin rozliczania nauczycieli z założenia całej 
dokumentacji. Następnie w ciągu roku wicedyrektor systematycznie kontroluje 
dzienniki zwracając uwagę na systematyczność zapisu obecności dzieci na 
poszczególnych godzinach, prawidłowości zapisu tematów oraz podpisy 
poszczególnych wychowawców, co jest dowodem odbytych zajęć.(…)”. 

                            (dowód: akta kontroli str. 284) 

W sprawie nadzoru pełnionego nad funkcjonowaniem świetlicy, Dyrektor wyjaśniła: 
„Wicedyrektor czyni to systematycznie podczas częstych wizyt w świetlicy. Doraźne 

Opis stanu  
 faktycznego  
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kontrole i rozmowy z wychowawcami, obserwacje zajęć, omawianie prowadzonych 
form, pozwalają dokonywać oceny stopnia realizacji założonych celów, jak też 
modyfikować plany”. 
                      (dowód: akta kontroli str. 91) 

3.2. Organ prowadzący w okresie objętym kontrolą przeprowadził jedną kontrolę, 
która dotyczyła stanu przygotowania obiektu Szkoły, w tym świetlicy szkolnej do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Nie zostały stwierdzone nieprawidłowości. 
Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie w udzielonej informacji 
stwierdził: „Z prowadzonego nadzoru nie wynikały nieprawidłowości w planowaniu 
i organizowaniu opieki świetlicowej przez dyrektora SP Nr 17 w Koszalinie”. 

                  (dowód: akta kontroli str. 230-231) 

W trakcie roku szkolnego 2015/2016 (listopad 2015 r.) organ prowadzący Szkołę – 
Gmina Miasto Koszalin, w związku z dużą ilością dzieci uczęszczających do 
świetlicy, na wniosek dyrektora Szkoły oraz w wyniku zaleceń pokontrolnych 
wydanych przez Kuratora Oświaty w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, 
zatwierdził trzy dodatkowe etaty wychowawcy świetlicy oraz 0,5 etatu asystenta 
nauczyciela. Zwiększenie ilości etatów wychowawców świetlicy gwarantowało, że 
liczba dzieci objętych opieką wychowawczą przez jednego nauczyciela nie 
przekracza 25. W roku 2016/2017 liczba etatów wychowawców świetlicy wyniosła 
9,27 etatu oraz 0,5 etatu asystenta nauczyciela przy 236 godzinach pracy 
wychowawczej w świetlicy.    

3.3. W okresie objętym kontrolą Kurator Oświaty przeprowadził w Szkole łącznie 10 
kontroli, w tym 2 kontrole doraźne dokonane we wrześniu i listopadzie 2015 r. 
dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej. W wyniku kontroli przeprowadzonej 
15.09.2015 r. wydano zalecenia w zakresie: dostosowania liczebności grup 
wychowawczych w świetlicy w taki sposób, aby w grupie nie było więcej niż 25 
dzieci, dostosowania ilości opiekunów do liczby dzieci uczestniczących w zajęciach 
(1 opiekun na 25 dzieci). Dyrektor Szkoły pismem z 13.11.2015 r. poinformowała 
Kuratora o wykonaniu zaleceń. W wyniku kontroli przeprowadzonej 6.11.2015 r. 
zaleceń nie wydano. 

           (dowód: akta kontroli str. 226-229, 243-250) 

W roku szkolnym 2015/2016 została przeprowadzona przez Kuratora Oświaty 
ewaluacja zewnętrzna. W „Raporcie z ewaluacji całościowej”, nie wyodrębniono 
oceny pracy świetlicy szkolnej.           

      (dowód: akta kontroli str.251-253) 

Po kontroli doraźnej przeprowadzonej na zlecenie NIK m.in. w zakresie organizacji, 
prowadzenia zajęć świetlicowych oraz wyposażenia świetlicy szkolnej, Kurator nie 
wydał zaleceń.   

  (dowód: akta kontroli str.540-546) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
m.in. poprzez kontrole dzienników zajęć w świetlicy oraz obserwacje prowadzonych 
zajęć. Wykorzystywała ustalenia wynikające ze sprawowanego nadzoru do poprawy 
funkcjonowania świetlicy szkolnej.  
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 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 Szczecinie.  

 

Szczecin, dnia   20  stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
  Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Radosław Kropiowski 

gł. specjalista kontroli państwowej 
 
 

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

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


