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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 

Kontroler Agata Prochotta-Miłek, specjalista. k. p., upoważnienie do kontroli nr LSZ/87/2016 
z dnia 11 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Wojsk Ochrony Powietrznej Kraju w Gryficach,              
ul. Rodziewiczówny 6, 72-300 Gryfice1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Mackojć, Dyrektor od 1 września 2007 r.2  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Przy organizacji grup wychowawczych w Szkole, w okresie objętym kontrolą3, 
kierowano się przede wszystkim: godzinami przebywania uczniów w świetlicy oraz 
godzinami przyjazdów i odjazdów środków transportu w ramach zorganizowanego 
przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów. W Szkole nie zostały utworzone grupy 
wychowawcze w oparciu o stwierdzone potrzeby edukacyjne i zainteresowania 
zapisanych do niej uczniów.  

Zachodniopomorski Kurator Oświaty4 w przeprowadzonej na zlecenie NIK5 kontroli 
m.in. ustalił, że: 

- w Szkole nie diagnozowano potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich 
zainteresowań, a jedynie potrzeby rodziców – ich czas pracy i godziny dojazdów 
dzieci do szkoły; 
- dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz sposób ich 
prowadzenia pozwala realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty6,  
- wyposażenie świetlicy było odpowiednie do rodzaju do prowadzonych zajęć. 

Szkoła opracowała ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy 
m.in. dotyczące odpowiedzialności wychowawców. W Szkole nie uregulowano 
zasad przekazywania opieki nad uczniami zapisanymi do świetlicy (w szczególności 
                                                      
1 Dalej: SP3 lub Szkoła. 
2 Dalej: Dyrektor Szkoły. 
3 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. 

4 Dalej: Kurator Oświaty. 

5 Zlecenie dotyczyło przeprowadzenia kontroli 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 (dotyczy 
dwóch grup wychowawczych wybranych w pkt. zlecenia). 

6 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty. 
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klas I-III) m.in. po zakończonych lekcjach oraz sprawdzania przez wychowawców 
przyczyn nieobecności ucznia, który mimo że był zapisany do świetlicy nie 
uczestniczył w zajęciach świetlicowych.  

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

Dyrektor Szkoły przeprowadzała, w ramach prowadzonego nadzoru, m.in. 
obserwacje zajęć świetlicowych, z których ustalenia wykorzystywała do poprawy 
pracy świetlicy szkolnej. 
Szkoła po zmianie w 2014 r. ustawy o systemie oświaty wprowadziła zmiany mające 
na celu uwzględnienie w organizacji prowadzonych zajęć świetlicowych 
postanowień art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 

1.1. W Szkole w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/20177 uczyło się 
odpowiednio: 732, 789 i 679 uczniów, w tym w klasach I-III 329, 370 i 317. Wg stanu 
na 30 września do świetlicy było zapisanych w roku szkolnym: 2014/2015 – 139; 
2015/2016 – 1658, a 2016/2017 – 152 uczniów, w tym z klas I-III odpowiednio 66, 
108 i 97 oraz zorganizowano 6, 7 i 6 grup wychowawczych. Szkoła prowadziła 
zajęcia (w systemie dwuzmianowym) w godzinach 8.00-15.15. Było dowożonych 
odpowiednio9 86, 74 i 75 uczniów. W okresie objętym kontrolą świetlica szkolna 
funkcjonowała w godzinach 6.45-16.00. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie byli 
dowożeni do Szkoły o godzinach: 7.50, 8.40 i 10.35, a odwożeni o godzinach: 13.20, 
14,36 i 15.23. W latach objętych kontrolą do Dyrektora Szkoły nie wpłynęły skargi 
dotyczące działalności świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6, 7, 8, 9, 10-12, 180) 

1.2. Organizacja świetlicy szkolnej. 

1.2.1. Przyjęte założenia organizacyjne pracy świetlicy zostały uregulowane 
w następujących aktach wewnętrznych: Statucie10 oraz Regulaminie Świetlicy 
Szkolnej11. Zgodnie z wprowadzonym w 2015 r. § 37 Statutu: w Szkole działa 
świetlica zapewniająca uczniom opiekę ze względu na organizację dojazdu do 
Szkoły lub inne okoliczności (np. pracę rodziców/prawnych opiekunów) wymagające 
zapewnienia uczniowi opieki w Szkole; świetlica jest pozalekcyjną formą działalności 
opiekuńczo - wychowawczej Szkoły; nauczyciele świetlicy prowadzą zajęcia 
w przydzielonych grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

Regulamin świetlicy stanowił, że wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za 
bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do 
niej same przed lub po lekcjach, wychowawcy prowadzą rejestr obecności dziecka 
w świetlicy, zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w 

                                                      
7 Wg stanu na 30.09.2016 r. 

8 Wg stanu na 31.05.2016 r. zapisanych było 117 uczniów. Utworzono 6 grup. 

9 Wg stanu na 30 września danego roku szkolnego. 

10 Statut przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z 30.11.2010 r., zmiany Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2015/2016 z dnia 
31.08.2015 r. 

11 Regulamin Świetlicy Szkolnej obowiązujący od 02.09.2015 r. Dalej: Regulamin świetlicy. 

Opis stanu 
faktycznego 
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kwestionariuszu zgłoszenia, wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez 
dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy pisemnie przez rodziców. 
W przypadku braku takiej informacji dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy, 
dzieci dojeżdżające są przyprowadzane i odprowadzane przez opiekunów 
dowozów. 

      (dowód: akta kontroli str. 10-12, 13-17, 18-20) 

W powyższych dokumentach nie zostały wskazane: osoby odpowiedzialne za 
opracowanie planu pracy świetlicy, wymagane terminy jego sporządzenia i formy 
zatwierdzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 10-12, 13-20) 

Dyrektor szkoły wyjaśniła, że plany są sporządzane przez wychowawców świetlicy 
a zatwierdzane przez odpowiedzialnego Wicedyrektora Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

Szkoła nie dysponowała regulaminem świetlicy sprzed 2.09.2015 r. Dyrektor szkoły 
wyjaśniła Nie ma wymogów prawnych archiwizowania tego typu dokumentów.  

      (dowód: akta kontroli str. 183) 

W obowiązującym Statucie z 2015 r. w stosunku do poprzedniego z 2010 r. m.in. 
stwierdzono, że do obowiązków nauczyciela świetlicy należy organizowanie pomocy 
w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajanie ich 
do samodzielnej pracy umysłowej. Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych 
form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach jak i na wolnym powietrzu w celu 
zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka. Ujawnianie i rozwijanie 
zainteresowań, zamiłowań i uzdolenień uczniów przez organizację stosownych 
zajęć w tym zakresie. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, 
a w miarę możliwości również z placówkami upowszechniania kultury, sportu 
i rekreacji. Najważniejszym zadaniem jest zaspokajanie uczestnikom potrzeby 
bezpieczeństwa.   

(dowód: akta kontroli str. 13-17, 18-20) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem w 2014 r. art. 67 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty w Szkole Przeniesiono świetlicę szkolną z dwóch małych 
pomieszczeń na piętrze do dużego, pozbawionego barier architektonicznych na 
parterze.  

                              (dowód: akta kontroli str. 118, 120) 

1.2.2.  Regulamin świetlicy określał, że przyjmowanie uczniów do świetlicy 
dokonywane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych 
opiekunów dziecka. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy w następującej 
kolejności: uczniowie dojeżdżający, uczniowie, których rodzice pracują, dzieci klas 
I -III, dzieci klas IV-VI. W myśl Regulaminu opieką zostają objęci również uczniowie 
skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela 
oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii bądź zwolnione z zajęć W-F.  

(dowód: akta kontroli str. 10-12) 

Zasady badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez ucznia czasu 
w świetlicy, nie zostały określone w dokumentach organizacyjnych Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 10-12, 13-20) 

Wyjaśniając, jaki wpływ ma praca szkoły w systemie zmianowym, na realizację 
oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez ucznia czasu w świetlicy, 
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Dyrektor Szkoły stwierdziła Niezależnie od zmian prawnych problemem pozostaje 
specyfika dowozu uczniów i fakt, że dzieci przebywają na świetlicy stosunkowo 
krótko. Zmianowość utrudnia pracę świetlicy. Próbą znalezienia rozwiązania tego 
problemu jest utworzenie grup wychowawczych w oparciu o kryterium czasu pobytu 
dzieci w świetlicy, pozwalające realizować założony plan pracy w konkretnym 
harmonogramie godzinowym.       

(dowód: akta kontroli str. 183) 

W okresie objętym kontrolą wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy 
zostały rozpatrzone pozytywnie.  

(dowód: akta kontroli str. 180) 

Badanie 10 wniosków wybranych losowo12 wykazało, że: spełniały one kryteria 
naboru. Nie zawierały one informacji o  stałej chorobie, wadach rozwojowych czy 
zaleceń lekarza. W 8 z 10 wnioskach rodzice określili częstotliwość i godziny 
przebywania dziecka w świetlicy. 

                                      (dowód: akta kontroli str. 10-12, 21-40, 180) 

W sprawie badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez ucznia 
czasu w świetlicy Dyrektor wyjaśniła Obejmowały one zebrania z rodzicami oraz 
badania ankietowe. W bieżącym roku szkolnym przeprowadziliśmy wśród rodziców 
ankietę, w której mogli oni zgłaszać potrzeby swoich dzieci. Wyniki badań 
ankietowych posłużą, jako podstawa do opracowania kolejnych planów dydaktyczno 
– wychowawczych świetlicy 

(dowód: akta kontroli str. 118, 120, 183, 186) 

W sprawie zmian wprowadzonych w zakresie organizacji pracy świetlicy w związku 
ze zmianą w 2014 r. ustawy o systemie światy Dyrektor Szkoły wyjaśniła 
Rozszerzono ofertę zajęć skierowanych do uczniów o zajęcia komputerowe, 
j. angielski dla uczniów z deficytami oraz doposażono w sprzęt multimedialny, kąciki 
tematyczne, gry planszowe. Dokonano zmian w zapisów w statucie, regulaminie 
szkoły oraz w Regulaminie Świetlicy. Jednak praca świetlicy już przed zmianami 
obejmowała uwzględnienie potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów jak i prowadzenie zajęć zapewniających realizację 
zainteresowań uczniów, prawidłowy rozwój fizyczny jak i odrabianie lekcji. 

                              (dowód: akta kontroli str. 118, 120) 

1.3. Plan pracy na rok 2015/2016 został podzielony na miesiące i tygodnie 
(w każdym tygodniu zaplanowano inny temat zajęć). Plan określał sposób realizacji 
tematu tygodnia13. Plan pracy na rok 2013/2014 także został podzielony na miesiące 
i tygodnie. W każdym tygodniu był inny „cykl tematyczny”. Planowane zajęcia 
podzielono na: na imprezy okolicznościowe i zajęcia umysłowe; zajęcia plastyczno-
techniczne; zajęcia ruchowe i zabawy świetlicowe, zajęcia umuzykalniające14. 
Żaden z opisanych planów pracy nie zawierał wskaźników, w oparciu, o które 
można by stwierdzić stopień jego realizacji. Plany zostały opracowane przez 

                                                      
12 Karty wybrane losowo: 5 z roku szkolnego 2015/2016 i 5 z 2016/2017. 

13 Np. temat tygodnia „Bezpieczeństwo na drogach, ulicach i w szkole”. Sposoby realizacji „1. Pogadanka na temat 
bezpiecznej drogi do szkoły, poznanie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym i sposoby ich zapobiegania. 
.2. Zabawy dotyczące poruszania się po drogach zgodnie z zasadami ruchu drogowego (pieszo, na rowerze, rolkach, 
hulajnodze. 3. Zapoznanie się ze znakami drogowymi. 4. Praca plastyczna – wykonywanie szablonów znaków drogowych. 5. 
Utrwalenie zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy w świetlicy szkolnej i na terenie szkoły”.  

14 Np. cykl tematyczny „Andrzejkowe zwyczaje”. W ramach: imprez okolicznościowych i zajęć umysłowych przewidziano 
„Zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych. Umocnienie więzi wewnątrz grupy poprzez wspólną rozmowę”; 
zajęć plastyczno-technicznych „przygotowanie materiałów do wróżb. Wycinanie konturów czarnych kotów”; zajęć ruchowych, 
gier i zabaw świetlicowych „Zabawy ruchowe na boisku szkolnym. Gry stolikowe - różne”; zajęcia umuzykalniające „zabawa 
andrzejkowa z wróżbami”. 
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wychowawców świetlicy i zatwierdzone przez Wicedyrektora Szkoły bez wskazania 
dat sporządzenia i zatwierdzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 68-73, 74-90) 

Dyrektor wyjaśniła Plany pracy świetlicy nie zawierają wskaźników realizacji, 
ponieważ praca z dziećmi jest kwestią indywidualną. Nie można jej kwantyfikować 
i rozliczać dzieci z osiągnięcia jakieś umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

Sprawozdania z pracy świetlicy (przyjmowane przez Radę Pedagogiczną w cyklu 
półroczy) zawierały m.in. informację i liczbie zapisanych dzieci do świetlicy oraz 
realizowanych zajęciach.  

(dowód: akta kontroli str. 91-97) 

1.4. W Szkole w roku szkolnym 2011/2012 było 5 etatów wychowawców świetlicy, 
a w latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 odpowiednio 5, 4 i 4 etaty. Natomiast 
w latach 2015/2016 i 2016/2017 odpowiednio 3,58 i 2 etaty. Jeden nauczyciel 
pracował przez cały powyższy okres, 1 przez 5 lat, 2 przez 4 lata, 1 przez 3 lata. Wg 
stanu na 30.09.2016 r. w świetlicy pracowało 2 nauczycieli15. 

 (dowód: akta kontroli str. 109-114) 

W roku szkolnym 2015/2016 w świetlicy pracował jeden nauczyciel niebędący 
wychowawcą świetlicy w wymiarze 8 godzin w okresie 01.09-23.10.2015 r. 
i 5 godzin w okresie 26.10.2015-24.06.201616, który prowadził zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze. W roku szkolnym 2016/2017 w świetlicy pracowało 4 nauczycieli 
niebędących wychowawcami świetlicy w wymiarze odpowiednio 13, 5 3 i 5 godzin 
tygodniowo, z których jeden był nauczycielem wspomagającym, a pozostali 
prowadzili zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 115-117) 

Szkoła zatrudniała asystenta wychowawcy świetlicy w okresie od 01.03.2016 r. do 
31.08.2016 r. w wymiarze 40 godzin pracy tygodniowo. Asystent posiadał 
wymagane kwalifikacje zawodowe. 

(dowód: akta kontroli str. 121) 

W wybranym do badania miesiącu (kwiecień 2016 r.) świetlica czynna była przez 46 
godzin i 15 minut łącznie. W okresie tym liczba godzin pracy wszystkich nauczycieli 
na świetlicy wynosiła 89 godzin i 45 minut, w tym wychowawców świetlicy 88 godzin 
i 45 minut. 

(dowód: akta kontroli str. 155) 

1.5. Pomieszczenia Szkoły wykorzystywane na potrzeby świetlicy szkolnej 
znajdowały się na parterze w części budynku Szkoły wykorzystywanej do nauki klas 
1-3 oraz zerówki. Pomieszczenie świetlicy o wymiarach 8,85 m szerokości na 11 m 
długości było przedzielone ścianką działową z materiału dźwiękochłonnego (PCW 
okienne), przeszklonego o wysokości 1,20 m. Pomieszczenie było oświetlone przez 
ścianę okien na całej długości pomieszczenia z obu stron (od wysokości 0,20 m do 
sufitu) oraz 17 lamp umieszczonych na suficie. W pierwszym pomieszczeniu przed 
ścianka działową, po prawej stronie wejścia znajdował się regał na tornistry, 3 
stanowiska komputerowe z 6 krzesłami bez możliwości regulowania wysokości 
siedziska, oparcia krzeseł były sztywne, stoły nie miały możliwości regulowania 

                                                      
15 Jeden przez 6 lat licząc od roku szkolnego 2011/2012, a drugi przez 3 lata. 

16 Wymiar godzin w ciągu tygodnia. 
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wysokości blatu. Na środku tego pomieszczenia znajdowały się 3 stoły (bez 
możliwości regulacji wysokości blatu) i 8 krzeseł (bez możliwości regulowania 
wysokości siedziska). Obszar ten zajmował 24 m². Pomieszczenie za ścianką 
działową zajmowało 38 m2 i było wyłożone wykładziną dywanową. Znajdowały się tu 
tapicerowane, miękkie kanapy – siedziska dla dzieci, regał z zabawkami 
i materiałami plastycznymi, zabawkowa kuchenka. 
W toku oględzin dokonano wyodrębnienia z pomieszczeń świetlicy następujących 
stref:  
- porządkową, tj. pomieszczenie na plecaki i tornistry znajdujące się przed 
pomieszczeniem do odrabiania lekcji, wyposażone w regały i wieszak, 
- kręgu, która zajmuje powierzchnię 25 m², podłoga jest wyłożona wykładziną 
dywanową koloru szarego. W tej strefie umieszczono półkę z telewizorem 
i odtwarzaczem DVD oraz odtwarzacz płyt CD, 
- zabawy, która zajmuje pow. 20 m². Jest wyposażona w kanapy do odpoczynku 
oraz zestaw mebli, w których przechowywane są gry i zabawki.  W pomieszczeniu 
świetlicy jest wydzielona strefa do zabaw tematycznych o wymiarach 2,5 x 1,9 m 
wyposażona w domek, kuchnię, sklep z akcesoriami, 
- gier i zabaw stolikowych zajmującą pow. 17 m². Jest ona wyposażona w 4 stoliki 
i 24 krzesła. Półki z grami planszowymi, książkami, czasopismami oraz zabawkami 
znajdują się w strefie zabawy, 
- nauki, przeznaczona do odrabiania lekcji wyposażone 3 stoliki, 8 krzeseł i szafkę 
z półkami i pomocami dydaktycznymi. W przypadku większej liczby dzieci 
odrabiających lekcje jednocześnie, udostępniana jest sala lekcyjna nr 10, 
- wystawy. Na ścianie w świetlicy po prawej stronie o powierzchni – 23,8 m², 
umieszczono dwie tablice korkowe na prace plastyczne o łącznej powierzchni 8m2 , 
po przeciwnej stronie również dwie tablice o łącznej powierzchni 6m2. Ponadto cała 
długość ścianki działowej (PCV) przeznaczona jest również na wystawę prac dzieci, 
- nauczyciela, która zajmuje pow. 5 m². jest wyposażona w biurko zamykane (przy 
którym, wg oświadczenia wychowawcy świetlicy, dokonuje się m.in. odnotowywanie 
obecności i czasu przebywania uczniów w świetlicy) szafę i szafki biurowe 
zamykane na klucz, służące przechowywania bieżących materiałów do pracy 
z dziećmi.   

(dowód: akta kontroli str. 127-142) 

1.6. Finansowanie świetlicy. 

1.6.1. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w propozycjach planów finansowych, wynosiły odpowiednio: 219,6 tys. zł, 205,5 tys. 
zł i 167,1 tys. zł17. Organ prowadzący zatwierdził plany w kwotach: 193,4 tys. zł, 
199,4 tys. zł i 167,1 tys. zł11. Szkoła klasyfikowała wydatki związane 
z funkcjonowaniem świetlicy do rozdziału 85401 klasyfikacji budżetowej świetlice 
szkolne. Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący 
określały wydatki szkoły na poziomie 5.027,5 tys. zł w 2014 r., 5.324,1 tys. zł w 2015 r. 
oraz 5.393,4 tys. zł w 2016 r., w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio 
170,9 tys. zł, 156,2 tys. zł oraz 162,9 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 143-144, 145) 

W informacji udzielonej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. oraz art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18, Burmistrz Gryfic stwierdził, że udział 
środków Gminy Gryfice w ogólnych wydatkach na oświatę wynosił w latach 2014-2016 
odpowiednio 43%, 38% i 30% i poinformował, że „budżet gminy, w tym środki na 

                                                      
17 Do 30.09.2016 r. 

18 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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wydatki jednostek gminnych, są ustalane uchwałą Rady Miejskiej, w związku z czym 
kwoty planowane mogą się nie pokrywać z ustalonymi w budżecie.” 

(dowód: akta kontroli str. 147, 148) 

Wykonanie planów finansowych wyniosło: w 2014 r. 5.027,3 tys. zł ,w tym wydatki 
związane z funkcjonowaniem świetlicy 170,9 tys. zł; w 2015 r. 5.324,1 tys. zł, w tym 
wydatki świetlicy 156,2 tys. zł; w 2016 r. 4.308,7 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 106,2 
tys. zł 

(dowód: akta kontroli str. 143) 

1.6.2. W latach 2014 – 2016 plany finansowe szkoły przygotowywane były przez 
Dyrektora oraz Wicedyrektorów Szkoły we współpracy z wychowawcami świetlicy 
i pracownikami Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach.  

(dowód: akta kontroli str. 180) 

1.6.3. W badanym okresie Rada Rodziców dofinansowała wyposażenie świetlicy 
w łącznej kwocie 2.865,90 zł. W roku szkolnym 2015/16 Szkoła otrzymała darowiznę 
od podmiotu trzeciego o wartości około 5.000 zł w postaci mebli biurowych i tablic. 

(dowód: akta kontroli str. 149) 

Wylosowane w próbie opisanej w punkcie 1.2.2 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy nie zawierała żadnych 
klauzul finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 21-30, 31-40) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1. Regulacje wewnętrzne Szkoły nie określały zasad informowania o  nieobecności 
ucznia na zajęciach świetlicowych.  

(dowód: akta kontroli str. 10-20) 

Dyrektor wyjaśniła Nie ma ani takiego wymogu, ani takiej potrzeby. Świetlica jest 
formą opieki poza zajęciami szkolnymi i uczęszczanie do niej jest dobrowolne. 

(dowód: akta kontroli str. 185) 

2. Regulacje wewnętrzne Szkoły nie określały zasad przekazywania opieki przed 
lekcjami i po zakończonych lekcjach nad uczniami zapisanymi do świetlicy 

 (dowód: akta kontroli str. 10-20) 

Dyrektor wyjaśniła Zasady bezpieczeństwa zostały w wystarczający sposób ujęte 
w Statucie Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a ustawy o systemie oświaty; art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela19 oraz § 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach20 za 
bezpieczeństwo dziecka w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 

                                                      
19 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 

20 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Szkoła posiadała odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć świetlicowych. 
Badanie oczekiwań rodziców związanych z zajęciami świetlicowymi, wg wyjaśnień 
Dyrektor Szkoły, rozpoczęto od roku szkolnego 2016/2017. W opracowanym planie 
zajęć świetlicowych nie zostały określone wskaźniki, pozwalające stwierdzić, które 
cele zawarte w planie zostały zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte. 
Szkoła w regulacjach wewnętrznych ujęła zasady odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczniów przebywających na zajęciach świetlicowych oraz 
odbierania uczniów po zajęciach. Szkoła nie określiła zasad odprowadzania uczniów 
do świetlicy po zakończonych lekcjach oraz informowania o nieobecności ucznia na 
zajęciach świetlicowych.  

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. Realizacja zajęć świetlicowych. 

2.1.1. W dokumentach Szkoły nie określono pisemnych zasad diagnozowania 
potrzeb uczniów, rozpoznania ich zainteresowań i określenia zajęć zapewniających 
prawidłowy rozwój fizyczny. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-16, 18-20, 150-151, 152-154, 180) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Nie ma takiego wymogu prawnego. Szkoła jest żywym 
organizmem. Praca świetlicy wymaga elastycznego podejścia, chociażby z uwagi na 
specyfikę dzieci dojeżdżających, krótki czas pobytu w świetlicy sporej grupy naszych 
uczniów. Wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele są w stanie zauważyć 
i rozpoznać potrzeby uczniów. Potrzeby edukacyjne, jeśli dziecko ma jakieś braki do 
nadrobienia, są też sygnalizowane przez wychowawców klas. Trudno jest sobie 
wyobrazić, aby wszystko formalizować. 

(dowód: akta kontroli str. 183-184) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że grupa wychowawcza to podstawowa jednostka 
organizacyjna w świetlicy, której kryteria utworzenia zależą od możliwości i potrzeb 
w danej szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 184) 

2.1.2. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektor Szkoły w roku szkolnym 
2015/2016 potrzeby edukacyjne, rozwojowe, a także możliwości psychofizyczne 
uczniów, którzy korzystali z zajęć w świetlicy zostały zdiagnozowane w oparciu 
o własne obserwacje, rozmowy z uczniami i ankietę. Diagnozy nie zostały 
udokumentowane. Dodatkowo Dyrektor wyjaśniła Potrzeby edukacyjne, jeśli dziecko 
ma jakieś braki do nadrobienia, są też sygnalizowane przez wychowawców klas. 
Trudno jest sobie wyobrazić, aby wszystko formalizować. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

2.1.3. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że zainteresowania uczniów uczęszczających do 
świetlicy zostały zdiagnozowane w oparciu o indywidualne rozmowy z uczniem, 
nauczycielami i pedagogiem szkolnym.  

(dowód: akta kontroli str, 118, 120) 

2.1.4. W roku szkolnym 2015/2016, jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, grupy zostały 
utworzone w oparciu o główne kryterium, jakim są zawsze godziny przebywania 
w świetlicy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób dojeżdżających oraz wieku 
uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 118, 120) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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2.1.5. Badania kontrolne planu pracy zajęć świetlicowych na wybrany okres (II 
semestr roku szkolnego 2015/2016) wykazały, że Szkoła opracowała jeden program 
zajęć świetlicowych dla wszystkich grup wychowawczych, zajęcia świetlicowe 
uwzględniały potrzeby edukacyjne (17 tematów), rozwojowe (13 tematów), 
możliwości psychofizyczne uczniów klas I-VI (11 tematów) oraz rozwijające 
zainteresowania uczniów (16 tematów). Liczba zajęć w podziale na poszczególne 
miesiące wynosiła: w lutym 2016 r. odpowiednio po dwa tematy z każdego obszaru; 
w marcu  5, 3, 2, 5; w kwietniu 2, 3, 3, 2; w maju 4, 3, 3, 4; w czerwcu 4, 2, 1, 3. 

 (dowód: akta kontroli str. 156-160)   

Kurator Oświaty ustalił w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej zleconej przez 
NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, że w Szkole nie diagnozowano potrzeb 
edukacyjnych uczniów oraz ich zainteresowań, a jedynie potrzeby rodziców – ich 
czas pracy i godziny dojazdów dzieci do Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 122, 161-173)   

2.1.6. W wybranym do badań miesiącu (kwiecień 2016 r.) w planie pracy w świetlicy 
zostały ujęte 4 bloki tematyczne zajęć dla wszystkich grup wychowawczych21: 
1. Prima aprilis – śmiech to zdrowie; 2. Zaczarowany świat baśni i bajek; 3. Przyroda 
wokół nas; 4. Sztuka porozumiewania się. Badanie jego realizacji wykazało, że 
zrealizowano: 5 tematów uwzględniających potrzeby edukacyjne uczniów, 
4 uwzględniających potrzeby rozwojowe, 5 uwzględniających możliwości 
psychofizyczne, 1 rozwijający zainteresowania, 1 wspomagający prawidłowy rozwój 
fizyczny oraz zapewniono codzienne odrabianie zadań domowych w godzinach 
porannych jak i popołudniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 67-73, 174, 175-176, 199-222)   

W sprawie nieróżnicowania zajęć z uwagi na wiek dzieci i realizowanie jednego 
tematu dla wszystkich uczniów przebywających w danym czasie w świetlicy 
Dyrektor wyjaśniła: Jest to uwarunkowane specyfiką naszej szkoły, a co za tym 
idzie, również świetlicy, tj. sytuacją dowozu dzieci i ich stosunkowo krótkim czasem 
przebywania w świetlicy. Zadaniem wychowawców świetlicy jest indywidualne 
podejście do każdego dziecka i umożliwienie mu wtedy realizacji danego tematy 
w sposób bardziej stosowny do jego wieku i etapu rozwojowego, np. wykonywanie 
prac plastycznych na określony temat w różnych technikach uwzględniających 
rozwój motoryczny poszczególnych dzieci, tzw. Sprawność rączki. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

Kurator Oświaty kontrolą objął 2 grupy świetlicowe i stwierdził Dobór zajęć 
świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz sposób ich prowadzenia 
pozwalał realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, co 
potwierdziły wyniki obserwacji oraz tematy zajęć świetlicowych. …Obserwacja 
zajęć… wykazała, że uczniowie odrabiali lekcje, a także uczestniczyli w zajęciach 
rozwijających ich zainteresowania, np. plastyczno-technicznych, umysłowych 
w zabawach dowolnych, czy komputerowych. Wychowawca indywidualizował pracę 
z uczniami biorąc pod uwagę ich możliwości psychofizyczne, zwracał uwagę na 
samodzielność w wykonywaniu zadań, a także utrzymywał przyjazną atmosferę 
i reagował na niepożądane zachowania uczniów. …  

(dowód: akta kontroli str. 123, 161-173)   

                                                      
21 W badanym miesiącu 117 uczniów zapisanych do świetlicy było podzielonych na 6 grup ujętych w 3 dziennikach zajęć w 
świetlicy, tj. w  „granatowym”, w którym wpisano 39 uczniów, w tym 15 z klas IV-V; „zielonym”, w którym wpisano 40 uczniów 
(39 z klas I-II i 1 z klasy III); „szarym”, w którym wpisano 36 uczniów, w tym 7 z klas I-III.     
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2.2. W wyniku oględzin ustalono, że świetlica była wyposażona m.in. w przybory do 
prac plastycznych, różnorodne klocki, zabawki, gry planszowe i zręcznościowe, piłki, 
telewizor, odtwarzacz CD z radiem, odtwarzacz płyt DVD, sprzęt komputerowy 
z dostępem do internetu.  

 (dowód: akta kontroli str. 127-132)   

Kurator Oświaty ustalił, że wyposażenie świetlicy było właściwe do prowadzonych 
zajęć m.in.: puzzle, modele owoców, książki, bibuła, wycinanki. 

(dowód: akta kontroli str. 161-173)   

2.3. Strukturę czasu obecności uczniów w szkole przeanalizowano na podstawie 
wybranych losowo 23 uczniów zapisanych do świetlicy w wybranym tygodniu roku 
szkolnego 2015/2016 (od 4 do 8.04.2016 r.). W badanej próbie było 15 uczniów z klas I-
III i 8 z klas IV-VI. Na lekcje i zajęcia świetlicowe uczęszczało 10 uczniów22, którzy 
łącznie przebywali w szkole 248 godzin, w tym 43 w świetlicy (tj. 17,3%), z tego: 
5 uczniów z klas I-III przebywało łącznie 96 godzin w szkole, w tym 13 w świetlicy 
(13,5%) a 5 uczniów z klas IV-VI przebywało w szkole 154 godziny, w tym 27 
w świetlicy, tj. 18,1%. 

(dowód: akta kontroli str. 181-182, 187-192, 193-198)   
Liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela badano na podstawie 
dwóch wybranych okresów, tj. od 25 do 29.01. 2016 r.23 i od 4. do 8.04.2016 r.24  
oraz podczas zajęć prowadzonych 7 grudnia 2016 r.25 i ustalono, że pod opieką 
jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 127-142, 199-222)   

W toku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że 7.12.2016 r. w świetlicy przebywali 
niezapisani uczniowie, których obecność nie została odnotowana w dzienniku zajęć 
w świetlicy, tj. 3, którzy nie pojechali na basen o godzinie 9.00 oraz 14 z klasy III f 
o godzinie 11.00 (z powodu nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne).  

(dowód: akta kontroli str. 127-142) 

W Dyrektor Szkoły wyjaśniła Dzieci zwalniane przez rodziców z basenu przebywają 
w świetlicy, z uwagi na konieczność objęcia ich opieką. Ma to miejsce jednak tylko 
wtedy, gdy liczba dzieci przebywających w pomieszczeniach świetlicy nie 
przekracza 25 uczniów. Obecność tych uczniów odnotowywana jest w Dzienniku 
Zajęć klasy, do której uczęszczają. Dzieci te (klasa IIIF) przebywały 
w pomieszczeniach świetlicy, ponieważ nauczyciel, z którym powinny mieć lekcje, 
nagle zachorował i powiadomił o tym szkołę w dniu zajęć. Szkoła nie miała innej 
możliwości zapewnienia dzieciom opieki. Nie było w tym czasie nauczyciela, który 
mógłby odbyć zajęcia w zastępstwie chorego kolegi. Sytuacje takie są w ramach 
funkcjonowania szkoły nie do przewidzenia i nie do uniknięcia. Warunkiem takiego 
awaryjnego rozwiązania kwestii opieki nad uczniami jest nieprzekraczanie 
liczebności grup wychowawczych.  

(dowód: akta kontroli str. 182)   

Badania kontrolne wykazały, że w ww. okresach w dzienniku świetlicowym nie 
odnotowano łącznie obecności 14 z 23 wylosowanych uczniów, którzy uczestniczyli 
w lekcjach. 

(dowód: akta kontroli str. 187-192, 193-198) 

                                                      
22 Pozostali zapisani uczniowie nie byli obecni na zajęciach świetlicowych. 

23 Przeprowadzono 46,15 godziny zajęć.  

24 Przeprowadzono 37 godzin zajęć. 

25 Prowadzonych od 8.00 do 16.00. 
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Dyrektor Szkoły wyjaśniła…, świetlica jest nieobowiązkowa. Rodzice 
przyprowadzają i odprowadzają dzieci w zależności od własnych potrzeb. Co do 
zasady odnotowuje się obecność dziecka w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 184)    

2.4. Dzienniki świetlicy prowadzone były w formie papierowej   
(dowód: akta kontroli str. 180)    

2.5. W badanym okresie nie dokonywano w udokumentowany sposób okresowych 
ocen realizacji planu pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy.   

(dowód: akta kontroli str. 180)   

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Monitorowanie pracy świetlicy należy do obowiązków 
wicedyrektora Szkoły, a dodatkowa forma analizy jej pracy przy prowadzonym 
skutecznie bieżącym nadzorze pedagogicznym nie jest potrzebna. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

W związku ze zmianą w 2014 r. ustawy o systemie oświaty, Dyrektor Szkoły 
wyjaśniła, że wskazane w funkcjonowaniu świetlic szkolnych byłoby prawne 
uregulowanie dotyczące pobierania symbolicznych opłat od rodziców 
z przeznaczeniem na zakup bieżących ,materiałów ze względu na zainteresowania 
dziecka (np. materiały dekoracyjno – piśmiennicze, techniczne …). 

(dowód: akta kontroli str. 118, 120) 

Dwóch wychowawców świetlicy nie wskazało potrzeby zmian.  

(dowód: akta kontroli str. 177, 178) 

W trybie art. 41 ustawy o NIK, Przewodniczące Rady Rodziców przy Szkole  
w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 nie wniósł żadnych uwag w związku  
z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 179) 

W badanym okresie Dyrektor Szkoły nie kierowała pisemnych propozycji rozwiązań 
organizacyjnych w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych w celu dostosowania 
ich pracy do wymagań określonych w art. 67 ust. 5 Ustawy o systemie oświaty do 
organu prowadzącego, Kuratora Oświaty, Centrum Doskonalenia Nauczycieli lub 
Ministra Edukacji Narodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 180) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowość. 

Przy organizacji grup wychowawczych w Szkole, kierowano się przede wszystkim: 
godzinami przebywania uczniów w świetlicy oraz godzinami przyjazdów i odjazdów 
środków transportu w ramach zorganizowanego przez gminę bezpłatnego dowozu 
uczniów. Szkoła prowadziła zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne i rozwijające zainteresowania 
uczniów, ale nie były one skierowane do grup wychowawczych, ale do wszystkich 
uczniów obecnych na danych zajęciach. W Szkole nie zostały utworzone grupy 
wychowawcze w oparciu o stwierdzone potrzeby edukacyjne i zainteresowania 
zapisanych do niej uczniów. Z ustaleń Kuratora Oświaty wynika, że dobór zajęć 
świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz sposób ich prowadzenia 
pozwalał realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Pod 
opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

13 

 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy 

3.1. W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 ujęto obserwacje 
zajęć świetlicowych w listopadzie 2014 r. i w kwietniu 2015 r. Przeprowadzono 7 
w wyniku, których zalecono m.in. zwracanie większej uwagi na relacje koleżeńskie 
w grupie, stosowanie form grzecznościowych, konieczność zaangażowania 
w zajęcia większej grupy dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 41-44, 45-51) 

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 ujęto obserwacje 
zajęć świetlicowych w listopadzie 2015 r. i w marcu 2016 r. Przeprowadzono 3 
w wyniku, których nie sformułowano zaleceń 

(dowód: akta kontroli str. 52-54, 55-58)   

W planie nadzoru pedagogicznego na rok 2016/2017 ujęto obserwacje zajęć 
świetlicowych w październiku i listopadzie 2016 r. oraz w marcu 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 59-61) 

3.2. Organ prowadzący w okresie objętym kontrolą, przeprowadził jedną kontrolę 
(6.06.2014 r.) w zakresie przestrzegania przepisów BHP w Szkole i ustalił, że 
pomieszczenia świetlicowe są zbyt małe w stosunku do liczby dzieci 
przebywających w godzinach od 11.00 do 14.00. Wydano zalecenie o przeniesieniu, 
w miarę możliwości, świetlicy do większej sali. Zalecenie zostało wykonane (pkt. 1.5. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 62-65, 66)   

3.3. Do września 2016 r.26 Kurator Oświaty nie przeprowadził kontroli oraz ewaluacji 
całościowej szkoły lub problemowej zajęć świetlicowych. Na zlecenie NIK, Kurator 
Oświaty przeprowadził 17.10.2016 r. kontrolę doraźną w zakresie organizacji, 
prowadzenia zajęć świetlicowych oraz wyposażenia świetlicy szkolnej. Zostało 
wydane zalecenie pokontrolne, dotyczące prowadzenia dokumentacji świetlicy.  

  (dowód: akta kontroli str. 62-65, 124, 161-173) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
poprzez obserwacje zajęć świetlicowych. Wykorzystywała ustalenia wynikające ze 
sprawowanego nadzoru do poprawy funkcjonowania świetlicy szkolnej. Dyrektor 
wykonała zalecenie organu prowadzącego.  

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na 

                                                      
26 Niniejszą kontrolę NIK rozpoczęto 12.10.2016 r. 

Opis stanu 
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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 11.01. 2017 r. 

 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler  
Agata Prochotta Miłek 

 specjalista k.p. 

 

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

 

........................................................ 
podpis Podpis 

  

 

 


