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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 Ewa Róg, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/81/2016 z dnia 30 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła  Podstawowa  Nr  4  im. Mikołaja  Kopernika  w  Białogardzie1, 

ul. Grunwaldzka 53, 76-200 Białogard.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 

Jolanta Pniewska – od 1.09.2012 r. Dyrektor Szkoły2.   
 (dowód: akta kontroli str. 3) 

 
 

II. Ocena3 kontrolowanej działalności 
W Szkole przy organizacji grup wychowawczych w świetlicy, w okresie objętym 
kontrolą4, kierowano się przede wszystkim godzinami prowadzenia lekcji w systemie 
dwuzmianowym. W świetlicy nie zostały utworzone grupy wychowawcze w oparciu 
o potrzeby edukacyjne i zainteresowania zapisanych uczniów. 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty5 w przeprowadzonej na zlecenie NIK6 kontroli 
m.in. ustalił, że: 

 - w Szkole dokonano rozpoznania potrzeb i zainteresowań uczniów w oparciu 
o zapisy w zgłoszeniach rodziców oraz obserwacje i rozmowy z dziećmi, 

- dobór zajęć i sposób ich prowadzenia pozwala realizować cele określone w art. 67 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty7. 

Szkoła opracowała ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy 
m.in. dotyczące odpowiedzialności wychowawców, przyprowadzania przez rodziców 
uczniów do świetlicy i korzystania ze świetlicy. W Szkole nie uregulowano zasad 
przekazywania opieki po zakończonych lekcjach nad uczniami zapisanymi 
do świetlicy, w szczególności klas I-III. 

                                                      
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.. 

7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. Dalej: ustawa o systemie oświaty.  
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Pod opieką jednego nauczyciela podczas prowadzonych zajęć w badanych 
okresach pozostawało nie więcej niż 25 uczniów.  

Dyrektor Szkoły przeprowadzała, w ramach sprawowanego nadzoru, m.in. okresowe 
kontrole dokumentacji świetlicy oraz obserwacje zajęć świetlicowych, z których 
ustalenia wykorzystywała do poprawy pracy świetlicy szkolnej. 
Szkoła po zmianie w 2014 r. ustawy o systemie oświaty, dokonała zmian w statucie, 
które uwzględniały postanowienia art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty 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 latach szkolnych8 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w szkole uczyło się 
odpowiednio 610, 625 i 564 uczniów, w tym w klasach I-III 318, 369 oraz 285. 
Do świetlicy zapisanych było odpowiednio 54, 59 oraz 26 uczniów, w tym z klas I-III: 
51 59 i 26. W Szkole w roku szkolnym 2015/2016, wg wyjaśnień Dyrektor zostały 
utworzone 2 grupy, jednak ze względu na dużą rotację trudno było utworzyć stałą 
grupę wychowawczą, wg potrzeb i zainteresowań, dlatego zajęcia były prowadzone 
z tymi, którzy w tym czasie przebywali w świetlicy.     

Szkoła w okresie objętym kontrolą pracowała w systemie dwuzmianowym. Lekcje 
były prowadzone od 8.00 do 16.15. Świetlica szkolna czynna była od 7.00 do 16.00 
Nie uczęszczali do niej uczniowie dowożeni. 
              (dowód: akta kontroli str. 7-8, 26, 109) 

W latach objętych kontrolą do Dyrektor Szkoły nie wpłynęły skargi dotyczące 
działalności świetlicy. 
               (dowód: akta kontroli str. 371- 374)  

1.2. Organizacja pracy świetlicy szkolnej. 

1.2.1. W § 99 Statutu Szkoły z 2016 r.9 m.in. stwierdzono, że podstawowym 
zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju 
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uwzględniając potrzeby edukacyjne 
i rozwojowe, a także możliwości psychofizyczne uczniów. Zmiany wprowadzone 
w 2016 r. dotyczyły m.in. organizacji zajęć w świetlicy. Celem działalności świetlicy 
było zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach 
dydaktycznych. Zajęcia w świetlicy winny być prowadzone w grupach 
wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczestników, zgodnie z rozkładem 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.  

                   (dowód: akta kontroli str. 9-12) 

 

                                                      
8 Wg stanu na 30 września. 
9 Zatwierdzonym uchwałą Rady Pedagogicznej  z  30.08.2016 r. Poprzedni Statut został zatwierdzony uchwałą 
Rady Pedagogicznej z 30.08.2014 r. Dalej: Statut.   

Opis stanu  

 faktycznego  
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Regulamin świetlicy szkolnej10 określał 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 przez rodziców/opiekunów oraz tryb 
i zasady zwolnień z zajęć świetlicowych, a także zasady korzystania ze świetlicy. 
W regulaminie opisano dokumentację prowadzoną w świetlicy, w tym m.in. roczny 
plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, tygodniowe plany zajęć, dzienniki 
zajęć, wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy, upoważnienia dotyczące odbioru 
dzieci ze świetlicy, zasady współpracy z rodzicami.   

                           (dowód: akta kontroli str. 13-16) 

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

(dowód: akta kontroli str. 9-16) 

Dyrektor wyjaśniła, że zmiana w 2014 r. art. 67 ustawy o systemie oświaty nie 
wpłynęła istotnie na funkcjonowanie świetlicy, gdyż dotychczas prowadzone zajęcia 
uwzględniały potrzeby edukacyjne, rozwojowe i zainteresowania uczniów. Natomiast 
zwrócono większą uwagę na przygotowanie uczniów do zajęć oraz większą pomoc 
nauczycieli podczas odrabiania lekcji. 

                          (dowód: akta kontroli str. 25)   

Nadzór nad bezpieczeństwem dzieci uczęszczających do świetlicy bezpośrednio 
przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu jak wyjaśniła Dyrektor, Szkoła 
zapewniła w ten sposób, że: „zostały opracowane zasady przyprowadzania 
i odbierania dzieci oraz dotyczące pobytu w świetlicy (zapisane w Regulaminie 
świetlicy)”. Wg wskazanych zasad, każdy uczeń po przyjściu do świetlicy zgłasza się 
do wychowawcy, a wychowawca odnotowuje jego obecność na każdej godzinie 
w Dzienniku zajęć świetlicy. Rodzice/opiekunowie wraz ze zgłoszeniem 
uczestnictwa dziecka w zajęciach na świetlicy szkolnej, podpisują oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na samodzielne wychodzenie dziecka np. do sklepiku, biblioteki, 
toalety, jednakże wyjście takie wymaga każdorazowo zgłoszenia wychowawcy. 
Dzieci niezapisane do świetlicy, a zgłaszające się na zajęcia (np. dzieci, które nie 
uczęszczają na religię, zwolnione z zajęć wychowania fizycznego), są zapisywane 
na tzw. dzienną listę obecności, gdzie odnotowuje się imię i nazwisko ucznia, klasę 
i czas pobytu na zajęciach (obecność na poszczególnych godzinach).  

              (dowód: akta kontroli str. 26-28) 

Tryb przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej określony został 
w Regulaminie świetlicy, który stanowił, że rodzic/opiekun po pozostawieniu przez 
dziecko odzieży w szatni, miał doprowadzić dziecko do drzwi świetlicy. Odbiór 
ucznia po zajęciach mógł dokonać rodzic przy drzwiach wejściowych do świetlicy, 
w obecności wychowawcy/nauczyciela. Dzieci mogły być odbierane tylko przez 
osoby upoważnione (pisemne upoważnienia rodziców stanowiły załączniki do 
zgłoszenia dziecka do świetlicy) z zachowaniem przestrzegania zadeklarowanych 
godzin odbioru. Uczniowie posiadający zgodę na samodzielny powrót ze świetlicy 
byli zobowiązani do zgłaszania swojego wyjścia wychowawcom. Wszystkie zmiany 
dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy miały być zgłaszane na piśmie 
wychowawcom. Rodzice zostali zobowiązani do przestrzegania wcześniej 
zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy. Natomiast w przypadku 

                                                      
10 Wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z 27.08.2015 r. Dalej: Regulamin świetlicy. 
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nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej ponad miesiąc miało 
nastąpić skreślenia ucznia z „listy dzieci świetlicowych”.    

         (dowód: akta kontroli str. 13-16) 

1.2.2. W Statucie Szkoły (§ 99 pkt.13) zapisano, że do świetlicy przyjmowani są 
w pierwszej kolejności uczniowie z klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców 
pracujących zawodowo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo 
zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych, a kwalifikowanie i przyjmowanie 
uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia.  

(dowód: akta kontroli str. 9-12) 

W Szkole nie obowiązywały pisemne procedury badania oczekiwań rodziców 
w zakresie form spędzania przez dzieci czasu w świetlicy. Były one ustalane na 
podstawie zapisów zawartych we wnioskach o przyjęcie dziecka do świetlicy oraz 
w oparciu o obserwacje i rozmowy z dziećmi. Dyrektor wyjaśniła, że obowiązujące 
w Szkole zasady nie zostały zmienione w związku z wprowadzonymi w 2014 r. 
zmianami w ustawie o systemie oświaty. 

                 (dowód: akta kontroli str. 9-12, 13-16, 25)  

Regulamin świetlicy stanowił, że przyjmowanie dzieci do świetlicy miało odbywać się 
na podstawie składanych przez rodziców/opiekunów deklaracji zgłoszeniowych 
(wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej) zawierających dane dot. dziecka, 
rodziców/opiekunów; istotne informacje dotyczące dziecka (które wg oceny rodzica 
powinna znać szkoła). Załącznikami do wniosku były: imienne upoważnienie do 
odbioru dziecka ze świetlicy zawierające dane osoby/osób upoważnionych; 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczanie świetlicy przez 
dziecko, ze wskazaniem godziny wyjścia; oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych11; oświadczenie o wyrażeniu zgody na opuszczanie 
świetlicy i poruszanie się po terenie szkoły (bez wychodzenia na zewnątrz); 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na transport dziecka do szpitala na skutek 
wypadku; oświadczenie o zobowiązaniu do punktualnego odbioru dziecka za 
świetlicy; oświadczenie o ponoszeniu przez rodziców odpowiedzialności za dziecko, 
w przypadku nie zgłoszenia się do świetlicy; oświadczenie o czasie przewidywanej 
obecności dziecka w świetlicy w poszczególne dni tygodnia.  

                       (dowód: akta kontroli str. 17-22) 

We wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie w pkt. II - 
Charakterystyka dziecka, mieli zamieszczać informacje dotyczące cech 
charakterystycznych (dziecko spokojne, otwarte, towarzyskie, nieśmiałe, ruchliwe 
itp.) oraz zainteresowań, uzdolnień, ulubionych zajęć. Dyrektor wyjaśniła: „Zmiany, 
które zostały wprowadzone w 2014 r w ustawie o systemie oświaty, wpłynęły na 
zmianę godzin pracy świetlicy. Szkoła uwzględniała oczekiwania rodziców 
i zapewniała opiekę uczniom, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą 
przyjść wcześniej lub zostać w szkole dłużej.(…)”. 

     (dowód: akta kontroli str. 13-15, 17-18, 25)  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że m.in. na podstawie otrzymanych wniosków oraz 
w oparciu o bezpośrednie rozmowy z rodzicami, były opracowywane plany pracy 
świetlicy.                       
                          (dowód: akta kontroli str. 26) 

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r., poz. 922. 
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W pkt. 1.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego wskazano, że zagadnienia ujęte 
w planie rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 nie różniły się. 
 
Wszystkie wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy składane w okresie objętym 
kontrolą, zostały rozpatrzone pozytywnie (uczniowie zostali zapisani).  
                            (dowód: akta kontroli str. 13, 17-22, 122) 

W Szkole, wykorzystywano w pracy świetlicy publikację Andrzeja Pery i Danuty 
Kmity „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic 
szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół.” Dyrektor wyjaśniła: „Po zapoznaniu 
się z publikacją (2016 r.) stwierdziłyśmy, że wiele pomysłów, propozycji, które tam 
się znalazły sami wprowadziliśmy do realizacji m. in. organizację sali świetlicowej 
z podziałem na strefy.(…) Zmieniliśmy organizację przestrzeni świetlicy, kiedy 
w ramach projektu Dorzecza Parsęty i programu Radosna Szkoła otrzymaliśmy salę 
komputerową i plac zabaw. Dokładnie ustaliliśmy zasady odbierania dzieci ze 
świetlicy. Z publikacji będziemy korzystać, aby zajęcia świetlicowe były jeszcze 
bardziej atrakcyjne”. 

                            (dowód: akta kontroli str. 135) 

1.3. Plany pracy świetlicy na dany rok szkolny sporządzane były przez zespół 
nauczycieli, opiekunów świetlicy we wrześniu każdego roku szkolnego, a osobą 
odpowiedzialną za sporządzanie tych planów był wychowawca świetlicy. 

                         (dowód: akta kontroli str. 47-60) 

Przyjęte plany pracy świetlicy szkolnej, w poszczególnych latach szkolnych były 
powtarzane. Zagadnienia ujęte w planie pracy na rok szkolny 2014/2015 oraz 
2015/2016 nie różniły się. Dyrektor wyjaśniła, że z uwagi na dwuzmianowość pracy 
Szkoły utworzono dwie grupy wychowawcze w świetlicy. „Dla utworzonych grup 
został opracowany roczny, tygodniowy i dzienny plan pracy. Był to jeden plan, 
ponieważ w zajęciach uczestniczyły inne dzieci”. 
                        (dowód: akta kontroli str. 109) 

Plany zawierały m.in. cele i zadania, jakie powinien osiągnąć uczeń uczestniczący 
w zajęciach świetlicowych jak np.: stosowanie zasad bezpiecznego poruszania się 
na drogach, umiejętność zachowania się w grupie – prawidłowe postawy wobec 
rówieśników, niwelacja zachowań agresywnych i zjawisk patologicznych, 
poszanowanie odmienności religijnych (część uczniów nie uczęszcza na naukę 
religii) i kulturowych.  

                  (dowód: akta kontroli str. 35-46) 

W planach pracy świetlicy nie zostały opracowane procedury pomiaru stopnia 
wykonania zaplanowanych zadań. Dyrektor wyjaśniła: „Na koniec roku szkolnego 
wychowawca świetlicy sporządza sprawozdanie, w którym uwzględnia realizację 
zadań za dany rok szkolny, a także uwzględnia wnioski do pracy w następnym roku 
szkolnym”. 
                    (dowód: akta kontroli str. 109) 

Ponadto w sprawie oceny wykonania zadań zaplanowanych na dany rok Dyrektor 
wyjaśniła, że: „Ich ocena jest dokonana raz w roku przez wychowawcę świetlicy 
w postaci sprawozdania z pracy świetlicy. Podaje w nim, jakie cele były realizowane 
w danym roku szkolnym i jakie zajęcia temu służyły”.  
                  (dowód: akta kontroli str.28) 
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W sprawozdaniach z działalności świetlicy za lata 2014/2015 i 2015/201612 zawarto 
informacje o czasie pracy świetlicy (z dniem 29.09.2014 r. w związku z prośbami 
rodziców wprowadzono czas pracy świetlicy w godzinach 7-16, zamiast 7.30-16),  
liczbie dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych13, realizacji zadań ujętych 
w rocznych planach pracy świetlicy, nauczycielach i wychowawcach, którzy 
prowadzili zajęcia oraz imprezach i konkursach organizowanych w świetlicy 
w danym roku szkolnym. W sprawozdaniach zawarto także informacje 
o zrealizowanych zadaniach i osiągniętych celach, jakie założono na poszczególne 
lata, w planach pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

                 (dowód: akta kontroli str. 47-62) 

1.4. W świetlicy szkolnej w latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 w wymiarze pełnego etatu zatrudniony był jeden 
wychowawca. Pozostali nauczyciele wychowawcy zatrudnieni byli w niepełnym 
wymiarze czasu. 
W ciągu pięciu lat szkolnych w świetlicy pracowało łącznie 10 nauczycieli, w tym 
2 nauczycieli prowadziło zajęcia świetlicowe przez cały badany okres (2011 – 2016), 
a kolejnych 2 prowadziło zajęcia przez 4 lata. W latach 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 oraz 2014/2015 trzech nauczycieli prowadziło zajęcia przez dwa lata, 
a jeden nauczyciel pracował w świetlicy przez okres trzech lat. Trzech nauczycieli 
zatrudnionych w wymiarze 7,13 i 3 godzin tygodniowo pracowało w świetlicy przez 
okres jednego roku. 

                  (dowód: akta kontroli str. 102-104)   

Poza wychowawcami świetlicy, funkcje opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy 
szkolnej pełniło w latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 odpowiednio 2, 6 (po 
3 w każdym półroczu) i 2 nauczycieli. Byli oni zatrudnieni w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo, a w roku 2014/2015 jednemu z nauczycieli przydzielono 2 godziny 
pracy w świetlicy.  W Szkole nie zatrudniano asystenta wychowawcy świetlicy. 

                          (dowód: akta kontroli str.105-106)  

W wybranym do badania miesiącu (kwiecień 2016 r.) świetlica czynna była przez 
180 godzin. Liczba godzin pracy wszystkich nauczycieli w świetlicy wynosiła 252 
godzin i 15 minut, z tego wychowawców świetlicy 232 godziny 40 minut, co 
stanowiło 92,3% łącznego czasu pracy, a pozostali nauczycieli 19 godzin i 35 minut, 
tj. 7,7%. 
                        (dowód: akta kontroli str. 107) 

1.5.  W wyniku oględzin ustalono, że świetlica znajdowała się na pierwszym piętrze. 
Jej powierzchnia, wg dokumentacji Szkoły, wynosiła 101,95 m2. Do świetlicy 
prowadziły schody o łącznej ilości 22 stopni schodowych (licząc od parteru), 
podzielone dwoma spocznikami, zakończone holem o szerokości 3,0 m i długości 
5,0 m. Wejście do świetlicy z holu tzw. bezprogowe. Biegi schodowe o szerokości 
135 cm posiadały drewniane poręcze, zabezpieczone przed tzw. „zsuwaniem”. 

W głównym pomieszczeniu świetlicy zostały wyodrębnione następujące strefy14: 
porządkowa (miejsce na plecaki i tornistry), kręgu (z wykładziną dywanową do 
zabaw integracyjnych), nauki15 (stoliki i krzesła o zróżnicowanej wysokości), gier 

                                                      
12 Sporządzanych przez wychowawcę świetlicy. 
13 Faktycznie była to liczba uczniów zapisanych do świetlicy.  
14 Wg opracowania Andrzeja Pery oraz Danuty Kmity „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego” 
Funkcjonowanie świetlic szkolnych, poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, wyd. Warszawa 2014. Funkcjonowanie 
stref wprowadzono w oparciu o artykuł: E. Ciszewska, Świetlica szkolna, [online] 
http://literka.pl/article/show/id/35686. 
15 To 6 stolików i 38 krzeseł w pomieszczeniu świetlicy. 
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i zabaw stolikowych (stoliki i krzesła oraz szafki),zabawy (kąciki tematyczne) 
wystawy (regały i parapety okienne, ściany), nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 63 -64) 

Dodatkowo do zajęć świetlicowych wykorzystywano salę komputerową 
o powierzchni 29,10 m2 z czternastoma stanowiskami komputerowymi. 

               (dowód: akta kontroli str. 63, 66) 

Dyrektor wyjaśniła, że w czasie tzw. „dużych przerw”, tj. w godzinach 11.30-11.45 
oraz 12.30-12.45, w świetlicy wydawane były obiady dla ok. 90 dzieci. „Świetlica jest 
jedynym pomieszczeniem, które znajduje się przy kuchni, dlatego tylko w tym 
miejscu uczniowie mogą spożywać posiłek. W czasie, kiedy są wydawane obiady 
(podczas 2 przerw) w świetlicy jest 2 wychowawców. Jeden zwraca uwagę na 
uczniów spożywających posiłek, drugi pełni opiekę nad uczniami w drugiej części 
świetlicy. Wydawanie i spożywanie posiłków nie zakłóca pracy świetlicy. Jest to 
uwzględnione w dziennym planie. Wielu uczniów, którzy korzystają ze świetlicy, 
spożywa obiad lub je w tym czasie drugie śniadanie”.  

                              (dowód: akta kontroli str. 67) 

1.6. W latach 2014-2016 środki finansowe na prowadzenie świetlicy, ujęte 
w planach finansowych, wynosiły odpowiednio: 115,7 tys. zł, 109,5 tys. zł 
i 131,2 tys. zł.  Szkoła klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
w rozdziale 85401 –  klasyfikacji budżetowej – świetlice szkolne. Organ prowadzący 
zatwierdził plany finansowe we wnioskowanych kwotach.  
W odniesieniu do planowanych wydatków Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły: 
w 2014 r. – 2.969,5 tys. zł, w 2015 r. – 3.285,7 tys. zł, w 2016 r. – 3.406,9 tys. zł, 
wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy stanowiły odpowiednio 3,9%, 3,3% 
i 3,8%. Plany finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący 
określały wydatki szkoły na poziomie 2.926,9 tys. zł w 2014 r., 3.255,6 tys. zł w 2015 r. 
oraz 3.339,9 tys. zł w 2016 r., w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy w latach 
2014 i 2015 zwiększono odpowiednio o 6,2 tys. zł i 4,1 tys. zł, a w roku 2016 
pozostawiono w kwocie niezmienionej, tj. 131,2 tys. zł. 

                       (dowód: akta kontroli str. 68-69) 

Wykonanie planów finansowych w poszczególnych latach zamknęło się kwotami 
w: 2014 r. 2.959,9 tys. zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
110,4 tys. zł; 2015 r. 3.201,7 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 113,5 tys. zł; 2016 r. 
2.506,0 tys. zł, w tym wydatki świetlicy 100,9 tys. zł. 

   (dowód: akta kontroli str. 68-70) 

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata sporządzane były przez 
dyrektor i główną księgową w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Białogardu 
z 26 marca 2015 r. w sprawie założeń do sporządzania arkuszy organizacji 
przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Białogard na rok szkolny 2015/2016 
oraz procedury zatwierdzania arkuszy – rozdział III pkt.7. Przy sporządzaniu 
projektów planów finansowych brano pod uwagę m.in.: informacje o: liczebności 
uczniów w oddziałach szkolnych, liczbie oddziałów, ilości godzin przeznaczonych na 
nauczanie indywidualne, liczebność grup w świetlicach, normy zatrudnienia 
bibliotekarzy, przydzielanie godzin ponadwymiarowych, tygodniowy wymiar godzin 
pracy nauczycieli i wychowawców świetlicy, wskazówki do planowania zatrudnienia 
pracowników obsługi, organizację opieki świetlicowej. Projekty planów finansowych 
przedłożone zostały organowi prowadzącemu w terminach na: 2014 r. 13.09.2013 r., 
na 2015 r. 13.09.2014 r i na 2016 r. 15.09.2015 r. 
                                          (dowód: akta kontroli str. 29, 68-69) 
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Działalność świetlicy w okresie objętym kontrolą nie była dofinansowywana ze 
środków pochodzących z dobrowolnych wpłat rodziców dzieci uczęszczających do 
świetlicy oraz z dobrowolnych wpłat dokonywanych na rachunek Rady Rodziców. 
Ze środków będących w dyspozycji Rady Rodziców finansowane były nagrody dla 
uczniów biorących udział w konkursach i imprezach organizowanych przez świetlicę 
szkolną. W latach 2014/2015, 2015/2016 sfinansowano zakup nagród odpowiednio 
za 750 zł i 2.000 zł. Na rok szkolny 2016/2017 przeznaczono na nagrody dla 
uczniów uczęszczających do świetlicy kwotę 900 zł.           

                                                        (dowód: akta kontroli str. 71, 361, 363-364) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość. 

Szkoła w Statucie wprowadziła prawne ograniczenia możliwości korzystania z zajęć 
świetlicowych dla uczniów, którzy na podstawie art. 67 ust. 3 mieli prawo z nich 
korzystać. W § 99 pkt 12 Statutu stwierdzono, że świetlica jest organizowana, gdy 
z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną 
grupę wychowawczą. W pkt. 13 zapisano, że do świetlicy są przyjmowani w 
pierwszej kolejności uczniowie z klas I-III, w tym w szczególności dzieci rodziców 
pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, 
sierot, dzieci z rodzin zastępczych.  

(dowód: akta kontroli str. 10-11) 

Powyższe uregulowania naruszały art. 67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, który 
stanowił, że obowiązkiem szkoły jest zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów, 
którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 1) czas pracy rodziców – na 
wniosek rodziców; 2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

Wg regulaminu świetlicy za dziecko przyprowadzone do Szkoły, które nie zgłosiło 
się do świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice16. W Szkole nie opracowano 
odrębnych procedur odprowadzania dzieci do świetlicy po zakończonych lekcjach 
oraz informowania o nieobecności na zajęciach, mimo wprowadzonej w regulaminie 
możliwości skreślenia ucznia, jeżeli jego nieusprawiedliwiona nieobecność na 
zajęciach będzie trwała ponad miesiąc.  

(dowód: akta kontroli str. 13-16, 22)    

Dyrektor wyjaśniła, że w praktyce dzieci po zakończonych zajęciach lekcyjnych 
odprowadzane były przez nauczyciela do świetlicy szkolnej. 

              (dowód: akta kontroli str. 13, 27-28) 

NIK zwraca uwagę, że 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 Nauczyciela17 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 placówkach18 za bezpieczeństwo dziecka w szkole odpowiedzialny jest dyrektor 
szkoły. 

Postanowienia Statutu naruszały przepis art. 67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.  
W Szkole określono zasady korzystania przez uczniów ze świetlicy szkolnej. 
Wskazano osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych 

                                                      
16 Rodzicie mieli obowiązek podpisać oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za dziecko, które zostało 
przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.  
17 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
18 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

Ustalone 
 nieprawidłowości 
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badanej działalności  
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zajęć. Badane były oczekiwania rodziców w zakresie form spędzania przez dzieci 
czasu w świetlicy. Zajęcia były prowadzone w odpowiednich warunkach lokalowych. 
Szkoła nie określiła zasad informowania o nieobecności uczniów na zajęciach 
świetlicowych i odprowadzania uczniów do świetlicy po zakończonych lekcjach. 
W opracowanym planie zajęć nie zostały określone wskaźniki, pozwalające 
stwierdzić, zakres zrealizowania celów.  

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

2.1. W dokumentach organizacyjnych Szkoły nie zostały określone pisemne zasady 
diagnozowania potrzeb uczniów zapisanych do świetlicy, rozpoznawania ich 
zainteresowań i wynikające z nich kryteria podziału na grupy wychowawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 9-12, 13-46)  

W zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych i rozpoznawania zainteresowań 
uczniów zapisanych do świetlicy Dyrektor wyjaśniła: „W Szkole były diagnozowane 
potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów 
korzystających z zajęć świetlicowych. Diagnoza była oparta na informacji od 
rodziców/opiekunów, którzy wypełniali wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy. 
Uwzględniali cechy osobowości, zainteresowania, szczególne uzdolnienia, ulubione 
zajęcia oraz inne informacje o dziecku”. Ważne informacje o dziecku wychowawcy 
świetlicy otrzymywali również w bieżącej pracy, podczas rozmów z rodzicami”. 

                    (dowód: akta kontroli str. 109) 

Z wyjaśnień wynika, że głównym źródłem informacji o potrzebach ucznia i jego 
zainteresowaniach były „wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy” sporządzony 
przez rodziców, następnie obserwacja ucznia na zajęciach. 

W świetlicy w okresie objętym kontrolą nie zostały utworzone grupy wychowawcze 
wg zdiagnozowanych kryteriów potrzeb i zainteresowań uczniów. O organizacji grup 
w świetlicy decydowała przede wszystkim zmianowość prowadzenia zajęć 
lekcyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 7, 8, 109) 

2.2. Opracowany program zajęć świetlicowych i jego realizacja.   

Dla dwóch grup utworzonych w okresie objętym badaniem (II semestr roku szkolnego 
2015/2016), do których zapisanych było 59 dzieci (z tego: 34 z klas I, 21 z klas II, 
4 z klas III) sporządzony został jeden plan pracy. Plany był taki sam w roku szkolnym 
2014/2015 oraz 2015/2016. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 35-38, 111-112, 125-129) 

W planie na wybrany okres ujęte zostały następujące zagadnienia:  
- luty –   Walentynkowy zawrót głowy. Zima trzyma. 
      W zaczarowanym świecie bajek. Poznajemy różne zawody. 
- marzec –  Święto wszystkich kobiet. Europa da się lubić – Wielka Brytania. 
      Moja mała ojczyzna – Białogard. 
      Zwyczaje wielkanocne.  
- kwiecień –  Wielki Polak – Jan Paweł II. 
                Piękno kwitnących sadów. 
       Dbamy o nasze środowisko naturalne. Zwierzęta wokół nas.  
- maj –   Majowe święta (Dzień Flagi, Święto Pracy, Konstytucja 3 Maja) 
              Jestem Polakiem i Europejczykiem. Mikołaj Kopernik wielki astronom. 
              Międzyszkolny turniej wiedzy o Unii Europejskiej.  

Opis stanu  
 faktycznego  
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- czerwiec –  Wszystkie dzieci nasze są. Wakacyjne wędrówki. 
Witaj lato – upragniony wakacyjny czas.  

         (dowód: akta kontroli str.111-112) 

W wybranym do badań miesiącu (kwiecień 2016 r.) obie wybrane grupy zrealizowały 
taką samą tematykę zajęć19. W rozkładzie godzinowym pracy świetlicy uwzględniono 
czas na odrabianie lekcji pod nadzorem lub z pomocą nauczycieli wychowawców. 
        

(dowód: akta kontroli str. 113-121, 289-344) 

Kurator Oświaty w wyniku przeprowadzonej, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli20, kontroli doraźnej, ustalił m.in. 
że podział na grupy jest uzależniony od zmianowości pracy w szkole. W szkole 
dokonano rozpoznania potrzeb i zainteresowań uczniów w oparciu o zapisy 
w zgłoszeniach oraz obserwacje i rozmowy. Zdiagnozowane potrzeby to: pomoc 
w odrabianiu lekcji, rozwijanie umiejętności czytania i pisania, rozwijanie sprawności 
manualnej, mowy, myślenia, spostrzegawczości, umiejętności komunikowania się. 
Zidentyfikowano również zainteresowania: plastyczne, przyrodnicze, komputerowe, 
ruchowe, muzyczne (…).Dobór zajęć świetlicowych i sposób ich prowadzenia pozwala 
realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

                 (dowód: akta kontroli str. 92-101, 381-382) 

2.3. W wyniku oględzin ustalono, że świetlica była wyposażona m.in. w: materiały, 
przybory i narzędzia do zajęć plastycznych, zabawki, różnorodne klocki, gry 
planszowe, książki, czasopisma dla dzieci, sprzęt audiowizualny, kukiełki, przybory 
i sprzęt do zabaw na powietrzu. Wyposażenie świetlicy było odpowiednie do 
prowadzonych zajęć. 

                   (dowód: akta kontroli str. 63 -64) 

Kurator Oświaty ustalił: „Wyposażenie świetlicy jest adekwatne do prowadzonych 
zajęć. W sali znajdują się zabawki, przybory plastyczne, gry planszowe, książki, sprzęt 
RTV, miejsce do zabaw z dywanem, krzesła, stoliki. Do realizacji zajęć świetlicowych 
wykorzystywana jest także pracownia komputerowa”. 

                        (dowód: akta kontroli str. 384)    

2.4. Strukturę czasu obecności uczniów w Szkole przeanalizowano na podstawie 
wybranych losowo 20 uczniów z klas I-III 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 łącznie 
przebywali w Szkole 573 godziny, z tego: na zajęciach świetlicowych 125 godzin, 
a na zajęciach lekcyjnych 448 godzin. Procentowy udział obecności uczniów na 
zajęciach świetlicowych do łącznego czasu ich przebywania w szkole wyniósł 
21,81%. Natomiast w drugim okresie wylosowani uczniowie przebywali w Szkole 
łącznie 441 godzin21, z tego: na zajęciach świetlicowych 88, a na zajęciach 

                                                      
19 Wg Szkoły do zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne należały np.: przypomnienie najistotniejszych faktów 
o Janie Pawle II, przypomnienie Jego słynnych powiedzeń; opowiadania z motywem – Piękno kwitnących sadów -, 
rozwiazywanie krzyżówek dotyczących nazw drzew i kwiatów. Zajęciami uwzględniającymi potrzeby rozwojowe były 
m.in. zajęcia plastyczne pn. „Ziemia mój dom” i projektowanie pojemników na odpadki, a do zajęć rozwijających 
możliwości psychofizyczne należały zabawy rozwijające pamięć i koncentrację jak np. tematyczne wykreślanki 
wyrazowe. Wśród zajęć rozwijających zainteresowania uczniów znalazł się zorganizowany Quiz ekologiczny oraz 
konkurs pn. „Mój ogród” – co posadzę w moim ogrodzie. A zajęciami zapewniającymi prawidłowy rozwój fizyczny 
były zabawy i gry orientacyjno-porządkowe „Rób tak – nie rób tak” oraz  zabawy ruchowe „Pieski do budy”, „Słońce i 
deszcz”. 
20 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
21 Zajęcia w Szkole prowadzone były w dniach 4, 6, 7 i 8 kwietnia 2016 r.; 5 kwietnia 2016 r. był dniem wolnym od zajęć  
z uwagi na egzamin klas VI. 
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lekcyjnych 353. Procentowy udział obecności uczniów na zajęciach świetlicowych 
do łącznego czasu ich przebywania w Szkole stanowił 19,95%. Dodatkowo 
ustalono, że na 59 uczniów zapisanych do świetlicy w badanym tygodniu grudnia nie 
uczęszczało na zajęcia świetlicowe 24 (40,67%), a w badanym tygodniu kwietnia 17 
(28,81%) mimo, że uczniowie ci byli na zajęciach lekcyjnych. 

                         (dowód: akta kontroli str. 167-177, 193-204, 205-206, 222-233, 358-359) 

W złożonych wyjaśnieniach dotyczących frekwencji uczniów na zajęciach świetlicowych 
Dyrektor stwierdziła: „Na to, że frekwencja w grudniu była nieco wyższa niż w kwietniu 
mogła wpłynąć pora roku (ciemno na dworze); dziecko rano zostało przyprowadzone, 
a po zajęciach odebrane przez rodzica. Natomiast w kwietniu, kiedy jest już jaśniej 
dzieci mają zgodę rodziców na samodzielne przyjście do szkoły lub powrót do domu. 
W małym stopniu na pewno miały wpływ również choroby uczniów. Z rozmów 
z rodzicami wiemy, że mimo, że dziecko jest zapisane do świetlicy, nie zawsze 
przychodzi, ponieważ np. rodzic w tym czasie nie pracuje, dziecko jest pod opieką 
babci, cioci…”.                     
                       (dowód: akta kontroli str. 365 - 366)  

W świetlicy szkolnej przebywali także uczniowie, którzy nie byli do niej zapisani, a zostali 
tam skierowani np. z powodu nieobecności nauczyciela22 (zastępstwo). Obecność tych 
uczniów w świetlicy odnotowywana była na tzw. dziennych listach obecności,  
z uwzględnieniem rozkładu godzinowego pracy świetlicy, tj. wykazując obecność 
danego ucznia w świetlicy na konkretnej godzinie lekcyjnej. Listy były podpisywane 
przez nauczycieli wychowawców, pełniących w danym czasie opiekę nad uczniami.    

                          (dowód: akta kontroli str. 235-271) 

W wyjaśnieniach złożonych w sprawie przebywania w świetlicy szkolnej uczniów, którzy 
nie byli do niej zapisani, Dyrektor stwierdziła, że Szkoła zapewnia bezpieczeństwo 
wszystkim uczniom i otacza ich opieką, jeżeli są w Szkole, dlatego dzieci mogą 
korzystać ze świetlicy, mimo że nie są do niej zapisane. 

                              (dowód: akta kontroli str. 365) 

Liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela badano na 
podstawie dwóch ww. okresów23 oraz podczas zajęć prowadzonych 12.10.2016 r.24 
i ustalono, że pod opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów. 
Najwięcej uczniów w świetlicy (od 17 do 50) w dwóch badanych okresach25 
przebywało na 3. i 4. oraz 6. i 7. godzinie lekcyjnej, opiekę nad nimi sprawowało 
2 lub 3 wychowawców.                                 (dowód: akta kontroli str. 345-355, 65) 

W toku kontroli przyjęto oświadczenie złożone w trybie art. 41 ustawy o NIK przez 
wychowawcę świetlicy, która stwierdziła, że w roku szkolnym 2015/2016 zdarzało się, 
że liczba dzieci przebywających w świetlicy na poszczególnych godzinach pod opieką 
1 wychowawcy przekraczała dopuszczoną przepisem art. 67 ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty liczbę 25 uczniów. Stwierdziła ponadto, że zarówno dyrektor szkoły jak 
i wicedyrektor nie pełniły w ww. okresie dyżurów w świetlicy szkolnej. 

                                    (dowód: akta kontroli str. 367)  

                                                      
22 W dniu 14 grudnia 2015 r. na czwartej godzinie lekcyjnej w świetlicy przebywały dzieci (19) w wyniku 
zastępstwa spowodowanego nieobecnością nauczyciela . W dniu 17 grudnia 2015 r. w wyniku zastępstwa na 6 
godzinie lekcyjnej w świetlicy przebywało dodatkowo 14 uczniów. Także w dniach: 7 kwietnia 2016 r. na 3 i 4 
godzinie lekcyjnej oraz 8 kwietnia na 4 i 6 godzinie lekcyjnej w świetlicy przebywały dzieci z powodu 
nieobecności nauczyciela przedmiotu, odpowiednio 27,29, 29 i 10 uczniów. 
23 W godzinach od 7 do 16. W obu tych okresach. 
24 Co godzinę od 8 do 16. 
25 W dniu 14.11.2016 r. najwięcej uczniów ( 26) przebywało w świetlicy od 13 do14. W godzinach 7-8, tj. przed 
rozpoczęciem lekcji w świetlicy przebywało 19 uczniów, opiekę sprawował 1 nauczyciel.   
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Dyrektor Szkoły i Wicedyrektor, odnosząc się do powyższego oświadczenia stwierdziły, 
że w roku szkolnym 2015/2016 nie było sytuacji, kiedy pod opieką jednego nauczyciela 
znajdowało się więcej niż 25 uczniów. Nie zgłaszali tego wychowawcy ani opiekunowie. 
Nie wynika to również z prowadzonej dokumentacji (sprawozdania z pracy świetlicy 
szkolnej), listy obecności. Dyrektor dodała ponadto: „ Analizując listy obecności dzieci 
przebywających w świetlicy od 4 do 8 kwietnia 2016 r. ustaliłam, że od 4 kwietnia zmienił 
się plan lekcji. Z doświadczenia wiem, że zmiana taka powoduje niewielki chaos, 
dlatego 4.04.2016 r. na pierwszej godzinie lekcyjnej przebywałam w świetlicy w ramach 
nadzoru, a na 7 i 8 pełniłam dyżur wg obowiązującego planu”.  

               (dowód: akta kontroli str. 369-370) 

2.5. W świetlicy w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 prowadzono w formie 
papierowej po dwa dzienniki zajęć. Obecność niezapisanych uczniów, którzy 
uczestniczyli w danym dniu w zajęciach świetlicowych odnotowywano26 na dodatkowych 
listach obecności w tzw. dziennych listach obecności. W roku szkolnym 2016/2017 
w świetlicy prowadzony był 1 dziennik. 

             (dowód: akta kontroli str. 125-129, 235-271) 

W wyjaśnieniach w sprawie obecności w świetlicy dzieci, które nie były zapisane na 
zajęcia świetlicowe Dyrektor stwierdziła: „W świetlicy szkolnej mogą przebywać dzieci 
zapisane jak również  niezapisane, dlatego na niektórych godzinach może być większa 
ilość uczniów niezapisanych niż zapisanych. Jest to spowodowane różnymi sytuacjami 
np. plan lekcji na dwie zmiany, rodzice podejmują pracę dorywczą i nie mają z kim 
zostawić dziecka, a wiedzą, że w szkole będą mieć zapewnioną opiekę, oczekiwanie 
uczniów na różne zajęcia pozalekcyjne (próby inscenizacyjne, jednorazowe akcje) 
w szkole i pozaszkolne, przygotowywanie prac przez różne grupy dzieci- projekty 
przygotowywane pod opieką nauczycieli, odrabianie lekcji. Staramy się zapewnić 
uczniom bezpieczeństwo i otoczyć ich opieką jeżeli są w szkole, dlatego dzieci mogą 
korzystać ze świetlicy, mimo, że nie są zapisane. O tym czy dziecko jest zapisane czy 
tez nie decyduje rodzic. Informujemy, o możliwości zapisania dziecka, ale nie możemy 
nikogo zmusić”. 

                              (dowód: akta kontroli str. 365)  

2.6. W Szkole nie opracowano procedur służących ocenie realizacji planu pracy 
świetlicy. W sporządzanych za lata 2014/2015 i 2015/2016 sprawozdaniach 
z działalności świetlicy szkolnej, zawarto ogólne dane dotyczące ilości klas (oddziałów 
szkolnych) biorących udział w zajęciach świetlicowych w danym roku szkolnym, rodzaju 
i formie prowadzonych zajęć jak np.: zajęcia plastyczne, umuzykalniające, oraz 
realizowanych tematach zajęć. Wskazano cele jakie były realizowane, w odniesieniu do 
planu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zawarto także informacje o zorganizowanych 
przez świetlicę w danym roku szkolnym imprezach i konkursach. 

               (dowód: akta kontroli str. 47-62) 

W wyjaśnieniach w sprawie dokonywania oceny realizacji planu świetlicy w latach 
2014/2015 i 2015/2016, Dyrektor stwierdziła: „Na koniec roku szkolnego wychowawca 
świetlicy sporządza sprawozdanie, w którym uwzględnia realizację zadań na dany rok 
szkolny, a także uwzględnia wnioski do pracy w następnym roku szkolnym. 
Sprawozdanie jest przedstawiane radzie pedagogicznej na posiedzeniu 
podsumowującym pracę szkoły”. 

    (dowód: akta kontroli str. 109) 

W związku ze zmianą w 2014 r. ustawy o systemie oświaty, wychowawca świetlicy 
wyjaśniła, że wskazane w funkcjonowaniu świetlicy w Szkole byłoby: podzielenie  

                                                      
26 Ze wskazaniem, do której godziny lekcyjnej w danym dniu. 
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dużej sali świetlicowej na 2-3 mniejsze pomieszczenia, co stworzy możliwość 
prowadzenia różnorodnych zajęć, dając lepsze efekty w zakresie rozwoju i realizacji 
potrzeb edukacyjnych; zorganizowanie kącika do odrabiania lekcji (aktualnie dzieci 
odrabiają lekcje w sali ogólnej, co wpływa na ich rozpraszanie się); zorganizowanie 
kącika wypoczynkowego: kanapa, miękkie siedziska itp.; uwzględnienie w planie lekcji 
możliwości korzystania z sali gimnastycznej; częściowe zaadaptowanie 
niewykorzystanej części pomieszczeń kuchennych; doposażenie świetlicy w sprzęt 
i materiały do zajęć plastycznych.                                           

(dowód: akta kontroli str. 131-132) 

Dyrektor wyjaśniła, że związku ze zmianą w 2014 r. ustawy o systemie oświaty, nie 
widzi potrzeby wprowadzania zmian. 
                                                  (dowód: akta kontroli str. 135) 

Przewodnicząca Rady Rodziców oświadczyła, że, współpraca Rady Rodziców ze 
świetlicą szkolną przebiega prawidłowo, a w okresie objętym kontrolą do Rady nie 
wpłynęły żadne sygnały o nieprawidłowej pracy świetlicy. 

                 (dowód: akta kontroli str. 362) 
 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość:  

W Szkole w roku szkolnym 2015/2016 zostały zorganizowane dwie grupy 
wychowawcze, do których łącznie było zapisanych 59 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 109, 125-129) 

Stanowiło to naruszenie § 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 szkół27, który stanowił, że liczba uczniów 
w grupie nie powinna przekraczać 25. 

Dyrektor wyjaśniła: „W roku szkolnym 2015/2016 do świetlicy szkolnej zapisanych 
było łącznie 59 uczniów. Utworzono 2 grupy wychowawcze ze względu na czas 
rozpoczynania lekcji (dwuzmianowość) – przed lekcjami i po lekcjach. Nie wszystkie 
dzieci zapisane do świetlicy przebywały tam w tym samym czasie. Były też takie, 
które mimo że były zapisane do świetlicy, nie zgłaszały się”.  

                  (dowód: akta kontroli str. 109) 

Przy organizacji grup wychowawczych, kierowano się przede wszystkim: godzinami 
przebywania uczniów w świetlicy wynikającymi z prowadzenia zajęć lekcyjnych w 
systemie dwuzmianowym. Zorganizowane grupy wychowawcze liczyły więcej niż 25 
uczniów. Tematyka realizowanych zajęć była taka sama dla wszystkich uczniów 
zapisanych do świetlicy. 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. 

 

                                                      
27 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
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3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
świetlic szkolnych. 

3.1. W roku szkolnym 2013/2014 zespół ds. badania jakości przeprowadził 
ewaluację wewnętrzną w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej. 
W podsumowaniu wyników badań stwierdzono, że: praca w świetlicy przebiegała 
planowo i systematycznie, zgodnie z opracowanym planem pracy dydaktyczno-
wychowawczej. Zajęcia były dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci, 
a dokumentacja świetlicy, w tym dzienniki prowadzone były na bieżąco. 

                  (dowód: akta kontroli str. 161-166) 

W planach nadzoru pedagogicznego na lata 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 
w każdym roku szkolnym ujęto kontrolę prowadzenia dokumentacji świetlicy 
z  częstotliwością przeprowadzania badań raz na trzy miesiące. Ponadto w ramach 
panów nadzoru pedagogicznego na lata 2015/2016 oraz 2016/2017 przewidziano 
w planach obserwacji kontrolno-oceniających sprawdzenie przebiegu prowadzenia 
zajęć świetlicowych przez dwóch wychowawców. W planie nadzoru pedagogicznego 
na rok 2016/2017, w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli przewidziano 
lekcje otwarte i pokazowe z grupami wychowawczymi świetlicy w II półroczu. 

                  (dowód: akta kontroli str.136-147) 

W sprawozdaniu z realizacji nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 
2014/2015, stwierdzono, że dzienniki zajęć świetlicowych były prowadzone 
poprawnie i systematycznie. W sprawozdaniu za rok szkolny 2015/2016 na 
podstawie dwóch obserwacji pozytywnie oceniono zarówno pod względem 
przygotowania, organizacji jak i osiągnięcia założonych celów, prowadzenie zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych przez wychowawcę świetlicy.   

                  (dowód: akta kontroli str. 148-160) 

3.2. Organ prowadzący w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 nie 
przeprowadzał kontroli w zakresie przygotowania Szkoły do prowadzenia zajęć 
świetlicowych, wyposażenia świetlicy i organizacji pracy. Zastępca burmistrza 
Białogardu poinformowała, że w uchwałach budżetowych Miasta Białogard 
zabezpieczane są środki finansowe, zgodnie z planami finansowymi szkoły, 
umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz stwierdziła: „(…) 
w ocenie organu prowadzącego, opieka świetlicowa w SP Nr 4 w Białogardzie jest 
zorganizowana właściwie. Dyrektor wziął pod uwagę zasoby kadrowe i lokalowe 
Szkoły, potrzeby rodziców i uczniów, a także liczbę uczniów uczęszczających do 
Szkoły”.   

    (dowód: akta kontroli str. 73-74) 

3.3. W okresie objętym kontrolą Kurator Oświaty do października 2016 r.28 
przeprowadził w Szkole łącznie 5 kontroli, w tym 1 doraźną 13.05.2016 r. dotyczącą 
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na terenie szkoły oraz możliwości 
i organizacji odbierania dzieci po zajęciach w wyniku, której nie zostały stwierdzone 
nieprawidłowości. Po kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK 4.11.2016 r. wydano 
zalecenia, w tym dotyczące prowadzenia dziennika zajęć świetlicowych. 

                                (dowód: akta kontroli str. 84-101)
                   

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

                                                      
28 Niniejsza kontrola NIK rozpoczęła się 10.10.2016 r. 
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Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
m.in. poprzez kontrolę dzienników zajęć w świetlicy oraz obserwację zajęć 
świetlicowych i wykorzystywała ustalenia wynikające ze sprawowanego nadzoru. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Dostosowanie zapisów statutu Szkoły w zakresie możliwości korzystania 
z zajęć świetlicowych do postanowień art. 67 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. 

2. Organizowanie grup wychowawczych, w których liczba uczniów nie będzie 
przekraczała 25.   

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego 

 

Szczecin, dnia         20.01.2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler  
 Ewa Róg  

główny specjalista kontroli państwowej 
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