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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. Jarosław Tarasewicz, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/79/2016 z dnia 29 września 2016 r.  

2. Radosław Kropiowski, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 
LSZ/91/2016 z dnia 18 października 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie Zdroju, ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn 
Zdrój1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Dunder, dyrektor od 31 sierpnia 2013 r.2  

(dowód: akta kontroli str.5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

  

Przy organizacji grup wychowawczych w świetlicy, w okresie objętym kontrolą4, 
w Szkole kierowano się przede wszystkim godzinami prowadzenia lekcji oraz 
miejscem zamieszkania uczniów. Grupy wychowawcze nie były tworzone w oparciu 
o stwierdzone potrzeby edukacyjne i zainteresowania dzieci zapisanych do świetlicy. 

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

- dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz sposób ich 
prowadzenia pozwalał realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty7, 
- w Szkole prowadzone są na bieżąco diagnozy potrzeb 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 (dotyczy dwóch grup wychowawczych wybranych w pkt. zlecenia). 
7 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. Dalej: ustawa o systemie oświaty. 

Ocena ogólna3 
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Szkoła opracowała procedury bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy oraz 
przekazywania opieki nad uczniami. W świetlicy pod opieką jednego nauczyciela 
podczas prowadzonych zajęć nie pozostawało więcej niż 25 uczniów. 

Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
poprzez kontrolę dzienników zajęć świetlicy, wspomaganie wychowawców świetlicy 
oraz obserwację zajęć świetlicowych, z których ustalenia wykorzystywała do poprawy 
pracy świetlicy szkolnej. 
Szkoła po wprowadzeniu w 2014 r. nowych przepisów w art. 67 ustawy o systemie 
oświaty dokonała zmiany w regulaminie świetlicy.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 

1.1. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/20178 w Szkole uczyło się 
odpowiednio: 534, 563 i 525 uczniów, w tym w klasach I-III: 284, 316 i 291. Wg stanu 
na 30 września do świetlicy było zapisanych w roku szkolnym 2014/2015 – 160, 
2015/2015 – 229, 2016/2017 - 185 uczniów, w tym z klas I-III odpowiednio: 132, 203 
i 149 oraz zorganizowano 5, 9 i 6 grup wychowawczych. Do Szkoły dowożonych było9 
110, 118, 104 uczniów, w tym z klas I-III odpowiednio: 60, 70 i 62. Liczba uczniów 
zapisanych do grupy wynosiła od 23 do 26. Świetlica funkcjonowała w roku szkolnym 
2014/2015 od 6.45 do 15.30 a w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 od 6.30 do 16.00. 
Zajęcia lekcyjne prowadzone były od 7.45 do 14.50.   

 (dowód: akta kontroli str.12-14) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła: „Z wieloletniego doświadczenia wynika, że zapis 
dziecka nie stanowi gwarancji jego aktywnego uczestnictwa na zajęciach 
świetlicowych. W związku z tym od początku roku szkolnego wychowawcy świetlicy 
monitorują liczbę dzieci rzeczywiście chodzących do świetlicy szkolnej, zgłaszając 
dyrekcji szkoły faktyczny stan dzieci. Na tej podstawie dyrektor szkoły podejmuje 
decyzje dotyczące zmian kadrowych pracowników (zwiększenia bądź zmniejszenia 
liczby wychowawców zatrudnionych na świetlicy).  Przeprowadzając analizę liczby 
dzieci (na przykładzie od 3 do 7 listopada 2014 r.) wynikało, że na 160 zapisanych 
uczniów, w zajęciach świetlicowych uczestniczyło faktycznie 117 osób. Osoby te 
przebywały na świetlicy w różnych porach w czasie, których dzieci miały zapewnioną 
właściwą opiekę, na jednego nauczyciela nie przypadało więcej niż 25 uczniów. 
Liczba dzieci była na tyle mniejsza, że nie stanowiło to podstawy do zwiększenia 
liczby etatów dla nauczycieli pracujących w świetlicy”.  

(dowód: akta kontroli str.11-14, 298)   

W latach objętych kontrolą do Dyrektor Szkoły nie wpłynęły skargi dotyczące 
działalności świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 303) 

 

 

                                                      
8 Wg stanu na 30 września każdego z badanych lat szkolnych. 
9 Uczniowie dowożeni byli do szkoły od godziny 6.30 i odwożeni po zajęciach lekcyjnych o godz. 13.30 i 15.00.                 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2. Organizacja pracy świetlicy szkolnej. 

1.2.1. Przyjęte założenia organizacyjne dot. pracy świetlicy uregulowane zostały 
w Statucie Szkoły10, Regulaminie świetlicy obowiązującym w latach 2014/2015- 
2016/201711, regulaminie naboru do świetlicy, planie pracy świetlicy i programie 
wychowawczym. W § 38 Statutu m.in. stwierdzono, że Szkoła organizuje świetlicę dla 
uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców lub warunki związane z dojazdem (…) Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze 
w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może 
być utworzona w zależności od potrzeb z: grupy uczniów jednego oddziału; uczniów 
z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku; uczniów z trzech lub więcej klas 
o różnym wieku. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 
uczniów.(…). Świetlica zapewnia uczniom m.in.: bezpieczeństwo poprzez stałą 
obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie; 
organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania 
zadań domowych w świetlicy; organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form 
kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu 
prawidłowy rozwój fizyczny dziecka; ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
oraz organizowanie zajęć w tym zakresie; stworzenie warunków do uczestnictwa 
w kulturze. Wprowadzone w dniu 14 września 2016 r. zmiany w Statucie nie dotyczyły 
organizacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

(dowód; akta kontroli str. 50-53, 301) 

W Regulaminie świetlicy m.in. określono: cel ogólny świetlicy - zapewnienie uczniom 
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój 
osobowości; zadania szczegółowe świetlicy szkolnej, tj. m.in.: zapewnienie dzieciom 
opieki i bezpieczeństwa przed i po lekcjach. Organizowanie zajęć w grupach, 
tworzenie warunków do nauki własnej wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej. 
Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na 
boisku szkolnym i placu zabaw. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
poprzez organizowanie zajęć programowych, dowolnych i indywidualnych według 
ramowego rozkładu dnia pod opieką wychowawcy. Regulamin świetlicy określał, że 
do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-VI, które nie mają zapewnionej 
opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz uczniowie dojeżdżający. 
Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się 
z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, 
aż do jego odbioru przez rodzica lub odjazdu autobusem. Świetlica organizuje zajęcia 
w grupach wychowawczych, w których liczba wychowanków w grupie nie może 
przekraczać 25 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str.40-49, 54-63, 301-302) 

Zasady przyjmowania i odbierania uczniów określono w Regulaminie świetlicy 
zgodnie, z którym m.in.: dziecko jest przekazywane do domu tylko pod opieką osoby 
wpisanej do karty zgłoszenia. Wyjątkiem jest pisemna zgoda rodziców umieszczona 
na karcie zgłoszenia; jednorazowe upoważnienia od rodzica oraz zmiany w trakcie 
roku szkolnego, dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia (samodzielne 
opuszczanie świetlicy, odbieranie ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun 
wskazany w karcie zapisu) muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy przez 
rodziców, prawnych opiekunów na piśmie; rodzice są zobowiązani do przestrzegania 
godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania uczniów po skończonych 

                                                      
10  Uchwała Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie Zdroju z dnia 14 września 2016 r. 

zmieniająca statut Szkoły wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/13/14 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Dalej: Statut.  

11 Dalej: Regulamin świetlicy. 
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zajęciach; z zajęć lekcyjnych dzieci przychodzą na świetlicę samodzielnie; uczniowie 
na swoje zajęcia dodatkowe udają się samodzielnie, wówczas za ich bezpieczeństwo 
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Po skończonych zajęciach uczniowie 
samodzielnie wracają do świetlicy szkolnej. Uczniowie korzystający z dowozu udają 
się do autobusu pod kierunkiem nauczyciela świetlicy lub wyznaczonych nauczycieli. 
W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, 
jednak tylko w godzinach ich trwania. 

Szkoła nie opracowała zasad ustalania przez wychowawcę świetlicy przyczyn 
z powodu, których uczeń zapisany do świetlicy nie uczestniczył w zajęciach 
świetlicowych.  

(dowód: akta kontroli str. 40-63, 302) 

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. 40-63) 

Szkoła, w trakcie kontroli NIK, na potrzeby świetlicy w celu poprawy bezpieczeństwa 
uczniów doprowadzanych i odbieranych ze świetlicy zakupiła wideofon wyposażony 
w 2 monitory zainstalowane w sekretariacie Szkoły i świetlicy oraz kamerę. 

(dowód: akta kontroli str. 84, 302)    

Szkoła, w związku ze zmianą w dniu 4 czerwca 2014 r. ustawy o systemie oświaty, 
wprowadziła nowe zapisy w Regulaminie świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 50)    

Dyrektor wyjaśniła: „W regulaminie świetlicy został zmieniony punkt II, dotyczący 
organizacji pracy świetlicy. W punkcie tym zostały zawarte kwestie dotyczące 
funkcjonowania świetlicy, w tym: - akceptacja regulaminu świetlicy przez rodziców 
bądź prawnych opiekunów dziecka, - konieczność przekazywania zmian telefonów 
rodziców (w celu możliwości skontaktowania się z wychowawców świetlicy 
z rodzicami w razie konieczności) - dostarczanie upoważnień od rodziców, 
dotyczących jednorazowego opuszczania świetlicy przez uczniów, gdy zajdzie taka 
potrzeba, - konieczność dostarczania zgody rodziców, prawnych opiekunów na 
samodzielne powroty ucznia do domu, jeżeli wcześniej takiej deklaracji nie było na 
karcie zapisu,- informacja o zakazie korzystania przez uczniów na terenie szkoły 
z telefonów komórkowych.(…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 42-47, 56-61, 306) 

1.2.2. Zasady naboru do świetlicy na rok szkolny 2013/2014 i 2015/2016 zostały 
określone w Regulaminie świetlicy i regulaminie naboru. Regulamin świetlicy określał, 
że warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w terminie przez rodziców 
bądź prawnych opiekunów prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia.  
Procedury zgłaszania i przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej regulował zatwierdzony 
przez Dyrektora Szkoły plan naboru, w którym określono, że podstawą przyjęcia 
dziecka jest prawidłowo wypełniona i złożona w terminie przez opiekuna prawnego 
karty zgłoszenia. Plan naboru określał pierwszeństwo w przyjęciu uczniów klas I-IV, 
dojeżdżających, obojga rodziców pracujących, rodziców samotnie wychowujących 
dzieci, rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji, z rodzin objętych nadzorem 
kuratora; uczniów z klas V-VI w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce 
zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy. 

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonywała Komisja Rekrutacyjna, 
powołana przez Dyrektor Szkoły w składzie: Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez 
niego osoba (zastępca Dyrektora Szkoły), pedagog szkolny, nauczyciele –
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wychowawcy świetlicy. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora 
Szkoły w terminie określonym w regulaminie. 
Po upływie terminu do składania kart zgłoszenia organizowano zebranie dyrekcji 
Szkoły i nauczycieli wychowawców świetlicy z rodzicami dzieci, które zostały zapisane 
do świetlicy szkolnej w celu omówienia spraw organizacyjnych, planu pracy świetlicy 
oraz oczekiwań rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 40-49, 64-71, 302-303)  

W kontrolowanym okresie nie było przypadku odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy 
szkolnej. Na podstawie wybranych losowo 5 kart zgłoszenia dziecka do świetlicy na 
rok szkolny2014/2015 oraz 2015/2016, ustalono, że Szkoła przestrzegała zasad 
przyjęcia dziecka do świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 303)  

Szkoła nie przyjęła pisemnych procedur badania oczekiwań rodziców w zakresie form 
spędzania przez dziecko czasu w świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str.303) 

W roku szkolnym 2015/2016 (wg sprawozdania z nadzoru pedagogicznego i pracy 
świetlicy) dokonano diagnozy potrzeb rodziców w zakresie opieki świetlicowej 
i omówiono sytuację uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej, których możliwości 
edukacyjne i rozwojowe wymagają szczególnej uwagi. Sformułowano wnioski do 
realizacji w kolejnym roku: zmodyfikować regulamin świetlicy szkolnej, wydłużyć czas 
pracy świetlicy zgodnie z potrzebami rodziców, stworzyć zakładkę na stronie 
internetowej szkoły o pracy świetlicy w celu upowszechnienia działalności świetlicy 
w środowisku lokalnym. 

(dowód: akta kontroli str.248-249, 299-300) 

1.3. Plan pracy świetlicy na poszczególne lata szkolne okresu objętego kontrolą był 
sporządzany przed rozpoczęciem roku szkolnego przez wychowawców świetlicy, 
zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną i podpisany przez Dyrektora. Plany pracy na 
lata 2013/2014 - 2015/2016 były zmieniane w zakresie form i środków służących 
wykonaniu zadań ogólnych, które były takie same. W planach nie były określone 
wskaźniki pozwalających stwierdzić, w jakim zakresie cele zawarte w planie zostały 
zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 198-203, 303-304) 

Dyrektor wyjaśniła, że nie wprowadzono procedury pomiaru realizacji planu pracy 
świetlicy, gdyż w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, a także w innych latach 
plany pracy przygotowują nauczyciele świetlicy i przedkładają Radzie Pedagogicznej 
do zatwierdzenia do dnia 14 września każdego roku szkolnego. Nauczyciele świetlicy 
co roku dokonują oceny realizacji planu pracy świetlicy i zadań w nim zawartych 
(sprawozdanie z pracy świetlicy). 

 (dowód: akta kontroli str. 303-304) 

Zadania ogólne w planie ujęto w blokach tematycznych dotyczących m.in.: 
kształtowania podstawowych nawyków współdziałania w grupie; fizycznego 
i psychicznego zdrowia dziecka; zapewnienia powodzenia szkolnego; rozwijania 
indywidualnych zainteresowań; kształtowania postaw moralnych i patriotycznych; 
współpracy z rodzicami, pedagogiem i wychowawcą szkolnym.  Każdemu zadaniu 
ogólnemu przyporządkowano formy i środki realizacji np. w zakresie zadania 
ogólnego „kształtowanie podstawowych nawyków współdziałania w grupie” 
przypisano, jako formy i środki jego realizacji m.in.: „przypomnienie zasad 
bezpiecznego poruszania się w szkole, na ulicy, na boisku”, do zadania pn. „Troska 
o psychiczne i fizyczne zdrowie”, jako jeden ze środków realizacji określono 
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„kształtowanie prawidłowej postawy podczas odrabiania lekcji, gier stolikowych 
i  zabaw”. Treść planów pracy świetlicy była modyfikowana w zakresie form i środków 
służących wykonaniu niezmienianych zadań ogólnych. 

(dowód: akta kontroli str. 198-203, 303-304) 

1.4. W okresie objętym kontrolą liczba etatów wychowawcy świetlicy zwiększyła się 
z 3,5 w roku szkolnym 2013/2014 do 4 w roku 2014/2015 i 5 w latach 2015/2016 
i 2016/2017. W roku 2013/2014 oraz 2014/2015 w świetlicy pracowało po 4 
wychowawców (łączna tygodniowa liczba godzin ich pracy w świetlicy wynosiła 
odpowiednio 87 i 84 godzin) a w roku 2015/2016 6 nauczycieli (łącznie 131 godzin 
tygodniowo).  W okresie od roku szkolnego 2011/2012 do 2016/2017 (6 lat szkolnych) 
w świetlicy zatrudnionych było 14 wychowawców w tym: 1 pracował przez 6 lat, 
2  przez 4 lata, 4 przez 2 lata. 

(dowód: akta kontroli str. 12-19) 

W świetlicy szkolnej poza wychowawcami świetlicy, zatrudniono w roku szkolnym 
2015/2016 dodatkowo 1 nauczyciela w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Szkoła nie 
zatrudniała asystentów wychowawcy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22¹) 

W wybranym do badania miesiącu (kwiecień 2016 r.) świetlica czynna była przez 
199,5 godziny. Liczba godzin pracy wszystkich nauczycieli w świetlicy wynosiła 447,5 
godziny: z tego wychowawców świetlicy 432 godziny, co stanowiło 97% łącznego 
czasu pracy, a pozostałych nauczycieli 15,5 godziny, tj. 3%. 

(dowód: akta kontroli str.24) 

1.5. W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że pomieszczenia Szkoły 
wykorzystywane na potrzeby świetlicy szkolnej znajdowały się na trzeciej kondygnacji 
głównego (starego) budynku Szkoły (poddasze zaadoptowane na pomieszczenia 
świetlicy szkolnej, biblioteki szkolnej i sali artystycznej), ponadto w sali gimnastycznej 
usytuowanej w wolno stojącym pawilonie dydaktycznym przeznaczonym do 
nauczania dla klas I-III oraz boisku szkolnym i placu zabaw wyodrębnionym na 
terenach zielonych szkoły. Świetlica szkolna znajduje się w 2 salach (143,3 m2 i 171,8 
m2) przedzielonych ścianą działową. Komunikacja między pomieszczeniami odbywa 
się przez dwuskrzydłowe drzwi oszklone o konstrukcji plastikowej. Do świetlicy 
prowadzą dwubiegowe schody obejmujące łącznie 48 stopni w klatce schodowej 
budynku głównego szkoły. Poręcze schodów posiadają zabezpieczenia przed 
ewentualnym zsuwaniem się po nich. Drzwi wejściowe do świetlicy i drzwi łączące 
2 sale świetlicy pozbawione były progów. W pomieszczeniach świetlicy wyodrębniono 
strefy porządkową do przechowywania tornistrów szkolnych, obuwia i odzieży 
wierzchniej wyposażoną w wieszaki i półki, strefy kręgu i zabawy, nauki, gier i zabaw 
stolikowych, wystawy i nauczyciela wyposażoną w meble i sprzęt biurowy.  
Świetlica nie była przystosowana do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych ruchowo. 
Pomieszczenia świetlicy znajdowały się na 3 kondygnacji Szkoły, brak było windy 
umożliwiającej pokonanie dwóch pięter w celu dojścia świetlicy.    

(dowód: akta kontroli str. 85-100) 

1.6. Finansowanie świetlicy szkolnej. W latach 2014 – 2016 środki na prowadzenie 
świetlicy, ujęte w planach finansowych zatwierdzonych przez Dyrektor, wyniosły 
odpowiednio: 164,8 tys. zł, 162,3 tys. zł, i 206,0 tys. zł. Organ prowadzący zatwierdził 
plany w kwotach odpowiednio: 149,5 tys. zł, 149,5 tys. zł i 159,5 tys. zł. Plany po 
zmianach zatwierdzone przez organ prowadzący wyniosły odpowiednio: 151,2 tys. zł, 
172,7 tys. zł. i 183,9 tys. zł. a wykonanie planu finansowego świetlicy wyniosło 
odpowiednio: 151,2 tys. zł (100% planu finansowego świetlicy po zmianach i 3,5% 
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wykonania planu finansowego szkoły), 172,3 tys. zł (99,8% planu finansowego 
świetlicy po zmianach i 3,8% wykonania planu finansowego szkoły) oraz (na 30.09.) 
146,0 tys. zł (79,4% planu finansowego świetlicy po zmianach i 4,2% wykonania planu 
finansowego szkoły). 

(dowód: akta kontroli str. 25-27) 

Działalność świetlicy była dofinansowana ze środków budżetu gminy. Ponadto w roku 
szkolnym 2016/2017 rodzice dokonali dobrowolnych wpłat w kwocie 617 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 25-27, 422) 

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

  

1. Szkoła, mimo że wprowadziła12 obowiązek udziału w zajęciach świetlicowych 
ucznia zapisanego do świetlicy, nie opracowała zasad ustalania przez 
wychowawcę świetlicy przyczyn jego nieobecności na zajęciach. Ponadto 
uczniowie klas I-III, podobnie jak pozostali z klas IV-VI, zgodnie z § II pkt. 8 
Regulaminu świetlicy, mieli po zakończonych lekcjach samodzielnie 
przychodzić do świetlicy (trzecia kondygnacja poddasze).   

 (dowód: akta kontroli str. 42-43, 56-57, 85-100, 302) 

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 
Nauczyciela13 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 placówkach14 za bezpieczeństwo dziecka w szkole 
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

2. Regulamin naboru do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 określał, 
że do świetlicy są przyjmowaniu uczniowie klas I-IV, w pierwszej kolejności 
dojeżdżający, obojga rodziców pracujących. Uczniowie z klas V-VI będą 
przyjmowani w uzasadnionych przypadkach, takich jak: odległe miejsce 
zamieszkania, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 64-65) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 
obowiązkiem szkoły jest zapewnienie zajęć świetlicowych dla wszystkich 
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. Przepis ten nie 
wprowadza podziału uczniów na klasy I-IV oraz V-VI. Postanowienia 
regulaminu naboru do świetlicy nie mogą być niezgodne z zapisami 
ustawowymi oraz Statutem i Regulaminem świetlicy15.  

(dowód: akta kontroli str. 42, 52, 56) 

 

                                                      
12 § II pkt. 6 Regulaminu świetlicy. 

13 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. Dalej: Karta Nauczyciela. 

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

15 Statut w § 38 stanowił, że dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub 
warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną. Regulamin świetlicy w § II pkt. 1 stanowił, że do 
świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci z klas I-VI, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych 
oraz uczniowie dojeżdżający. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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3. Regulamin świetlicy w § II pkt. 15 stanowił, że przyjęcie dziecka do świetlicy 
szkolnej zobowiązuje jego rodziców do dostarczania materiałów do pracy 
w świetlicy (np. jednej ryzy papieru ksero, bloków, kredek) lub dokonywania 
dobrowolnych comiesięcznych wpłat w wysokości 5,00 zł za dziecko na 
działalność świetlicy. Powyższy zapis powtórzony w regulaminie naboru.   

(dowód: akta kontroli str. 43, 53, 65) 

Dyrektor wyjaśniła m.in.: „…rodzice dzieci ze świetlicy szkolnej, na 
przeprowadzonym 07.09.2016 r. zebraniu organizacyjnym, zaproponowali 
wpłacanie co miesiąc dobrowolnych składek w wysokości maksimum 5,00 na 
dziecko, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z przeprowadzanymi 
konkursami, a także zakupem materiałów papierniczych wg bieżących 
potrzeb. Na zebraniu okazało się, że dla wielu rodziców wygodniej jest 
wpłacić drobną sumę pieniędzy, niż wyposażać dziecko w ryzę papieru, 
pamiętać o kredkach, myśleć o mazakach. Uzgodniliśmy wówczas, że 
rodzice, którzy wolą taką formę wspomagania pracy świetlicy będą mogli 
wpłacać dobrowolne składki na działalność świetlicy szkolnej, które są później 
wpłacane przez nauczyciela wychowawcę świetlicy na Radę Rodziców…”. 

(dowód: akta kontroli str. 422) 

NIK zwraca uwagę, że Szkoła nie ma podstawy prawnej, do nałożenia na 
rodziców zobowiązania polegającego na przekazywaniu na rzecz świetlicy 
materiałów wykorzystywanych podczas zajęć świetlicowych lub dokonywania 
comiesięcznych wpłat.  
 

Szkoła posiadała odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć świetlicowych. Określiła 
zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy 
oraz badała oczekiwania rodziców związane z zajęciami świetlicowymi. Nie określiła 
zasad informowania o nieobecności ucznia, mimo wprowadzonego obowiązku 
uczestnictwa w zajęciach dzieci zapisanych do świetlicy. Zapisy Regulaminu świetlicy, 
mimo że obligują rodziców do dostarczania materiałów lub dokonywania 
dobrowolnych comiesięcznych wpłat na działalność świetlicy, nie znajdują oparcia 
w obowiązującym stanie prawnym. W opracowanym planie zajęć świetlicowych nie 
zostały określone wskaźniki, pozwalające stwierdzić, w jakim zakresie cele były 
zrealizowane. 

 
2. Uwzględnienie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 

edukacyjnych i rozwojowych uczniów. 

2.1. Realizacja zajęć świetlicowych. 

2.1.1. Zasady tworzenia grup wychowawczych zostały określone w Statucie Szkoły, 
który w § 38 ust. 3 pkt. 1 stanowił, że zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy 
prowadzone są w grupach wychowawczych utworzonych, w zależności od potrzeb 
z: grupy uczniów jednego oddziału; uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości 
wieku; uczniów z trzech lub więcej klas o różnym wieku. Liczba u uczniów w grupie 
wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów (…). 

 (dowód; akta kontroli str. 52) 

Grupa wychowawcza, to jak wskazała Wicedyrektor Szkoły, podstawowa jednostka 
organizacyjna świetlicy dostosowana do możliwości i zainteresowań uczniów lub 
miejsca zamieszkania oraz godziny przyjścia/wyjścia ze świetlicy.  

                (dowód; akta kontroli str. 296) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Po zmianie w 2014 r. ustawy o systemie oświaty16, Szkoła nie zmieniła regulacji 
dotyczących tworzenia grup wychowawczych oraz nie określiła zasad diagnozowania 
potrzeb edukacyjnych uczniów zapisanych do świetlicy, rozpoznawania ich 
zainteresowań i tworzenia na tej podstawie grup wychowawczych. 

 (dowód; akta kontroli str.  40-63, 305-306) 

Dyrektor wyjaśniła: „Szkoła przyjęła następujące kryteria podziału na grupy 
wychowawcze, wynikające ze specyfiki pracy z dużą liczbą dzieci, zamieszkujących 
w Połczynie i w okolicach w latach szkolnych 2013/2014 do 2016/2017: miejsce 
zamieszkania, godziny przyjścia/wyjścia uczniów ze świetlicy. W każdym roku 
szkolnym od 2013/2014 do 2016/2017 …stosowała takie same kryteria podziału na 
grupy wychowawcze. Liczba osób opiekujących się dziećmi w czasie świetlicowym 
bezpośrednio wynika z pozostającej pod ich opieką zadeklarowanej wcześniej liczby 
dzieci”.  

(dowód; akta kontroli str. 305-306) 

W zakresie organizowania grup wychowawczych Dyrektor oświadczyła: „W szkole 
w badanych latach tworzono grupy wychowawcze wg kryterium zdiagnozowanych 
potrzeb zapewnienia opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych (dzieci dojeżdżające, 
dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin ubogich i z dysfunkcjami), liczby etatów 
wychowawcy świetlicy i wymogu określonego w przepisie art. 67 ust 4 ustawy 
o systemie oświaty (określającego maksymalna liczbę uczniów, które mogą 
pozostawać pod opieką 1 nauczyciela. W tym okresie nie utworzono grup wg 
kryterium zdiagnozowanych zainteresowań uczniów, natomiast nauczyciele realizując 
plan pracy świetlicy rozwijali zdiagnozowane zainteresowania uczniów w czasie zajęć 
edukacyjnych”. 

(dowód: akta kontroli str. 13) 

2.1.2. Zasady diagnozowania potrzeb uczniów zapisanych do świetlicy i rozpoznania 
ich zainteresowań nie zostały opisane w dokumentach dotyczących pracy świetlicy 
szkolnej. Potrzeby edukacyjne i zainteresowania nie były kryteriami tworzenia grup 
wychowawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 40-63, 303) 

Dyrektor wyjaśniła: „Świetlica szkolna wspomaga w realizacji zadań statutowych 
szkoły we wszystkich jej obszarach: opieki, wychowania, dydaktyki, oddziaływań 
profilaktyczno – terapeutycznych. Aby właściwie pełnić wyżej wymienione funkcje, 
szkoła przyjęła zasady zdiagnozowania potrzeb uczniów, rozpoznawania ich 
zainteresowań i określania zajęć świetlicowych zapewniających ich prawidłowy rozwój 
fizyczny. W tym celu uczniowie są diagnozowani poprzez: wywiad z rodzicami 
uczniów, wywiad z wychowawcami i innymi nauczycielami, współpracę z pedagogiem, 
rozmowy z uczniami, obserwację uczniów”. Ponadto Dyrektor wyjaśniła: 
„Zainteresowania i potrzeby dzieci są tak różne, że nie pozwala to na ustalenie 
stałych, niezmiennych grup wychowawczych. W świetlicy funkcjonują grupy 
wychowawcze odnoszące się do potrzeb dzieci: psychofizyczne, rozwojowe, 
manualne, prozdrowotne i pomoc w odrabianiu prac domowych. Jeżeli chodzi 
o zainteresowania w świetlicy prowadzi się zajęcia praktyczno – techniczne, 
muzyczne, edukacyjne, czytelnicze i ruchowe”. 

(dowód: akta kontroli str. 296, 354)  

                                                      
16 M.in. do art. 67 dodano ust. 5 w brzemieniu: „świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające 
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji”.  
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2.1.3. Analiza planów dwóch grup wychowawczych (gr. I i II) w wybranym okresie 
(II semestr roku szkolnego 2015/2016) wykazała, że zajęcia uwzględniały: 

- potrzeby edukacyjne – (gr.I) Ziemia – to co najdłuższe, najwyższe, największe; 
jesteśmy mieszkańcami Ziemi; Nasza planeta Ziemia jest piękna; Polska – jej piękno 
i historia; Godło, Polska – jej piękno i historia; Hymn Polski; Co oznaczają święta 
Majowe; Konstytucja 3-go Maja; Piękna nasza Polska cała; Jak powstaje książka; 
Pomoc przy odrabianiu zadań domowych (17 wpisów). (gr.II) Sadzenie lasu z klasą; 
Rozmowa na temat rocznic majowych; Rozmowa o świętach majowych; 
Przygotowanie wystawki tematycznej o świętach majowych; Pomoc przy odrabianiu 
zadań domowych (10 wpisów). 
- potrzeby rozwojowe – (gr.I) Siejemy, sadzimy, grabimy – zabawy na świeżym 
powietrzu. Zabawa w ciepło-zimno. Robimy zakładkę do książki. Liczymy-ćwiczymy. 
Kto to powiedział? – Zabawy rozwojowe. Gramy i skaczemy – (4 wpisy); Nasze 
wycieczki. Skakanie na skakance – zawody. Zabawy rozwojowe na placu zabaw. 
(gr.II) Gra w piłkę, skoki na skakance, zabawa w rzut do celu, zabawy na świeżym 
powietrzu, zabawy na boisku szkolnym. 

- potrzeby psychofizyczne – (gr.I) czego nas uczą baśnie, książka to godny szacunku 
przyjaciel, zachowaj trzeźwy umysł, w krainie baśni, kopciuszek – ocena 
postępowania bohaterów baśni, Paweł i Gaweł – konflikty, „Leń” praca z książką. (gr. 
II) Baśnie, które czytała mi mama, nowe szaty cesarza – projekcja baśni, czytanie 
baśni pt. Królewna Śnieżka, czytanie baśni Kopciuszek rozmowy o dobrym i złym 
zachowaniu, rozmowy wychowawcze z dziećmi, rozmowy z rodzicami. 

- zainteresowania uczniów – (gr.I) zabawy tematyczne w kącikach, gry i zabawy 
tematyczne w kącikach, gry i zabawy stolikowe, gry i zabawy w kącikach – szachy, 
chińczyk. (gr. II) gry i zabawy logiczne, gry i zabawy stolikowe, gra w szachy, rzut do 
celu – zabawa, jak mi minął dzień. 

(dowód: akta kontroli str. 28-30) 

Kurator Oświaty ustalił, w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej zleconej przez 
NIK na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli17, że przy podziale uczniów w świetlicy na grupy wychowawcze uwzględniono 
takie kryteria, jak: wiek uczniów, uczestnictwo, bądź nie w lekcji religii, zmianowość 
i czas pracy rodziców. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania sportowe, 
muzyczne, plastyczno-techniczne, edukacyjne i czytelnicze. 

(dowód: akta kontroli str. 417) 

Badane grupy w wybranym miesiącu (kwiecień 2016 r.) zrealizowały założony 
programy zajęć. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-39, 261-280) 

W kontrolowanym okresie, w Szkole dzienniki zajęć w świetlicy prowadzono w formie 
papierowej.      (dowód: akta kontroli str. 303-304) 

Kurator Oświaty ustalił, że dobór zajęć świetlicowych i sposób ich prowadzenia pozwala 
realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Uczniowie 
w trakcie zajęć mają zapewniony czas na odrabianie lekcji, mogą uczestniczyć 
w zajęciach rozwijających zainteresowania – prowadzone są m.in. zajęcia czytelnicze 
„Każdy świetliczak lubi czytać”. Dodatkowo zainteresowane dzieci mogą uczestniczyć 
w zajęciach komputerowych. Podczas planowania pracy świetlicy uwzględniono także 
zajęcia zapewniające kształtowanie podstaw, prawidłowy rozwój fizyczny.  

(dowód: akta kontroli str.419) 

                                                      
17 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. Dalej: ustawa o NIK.  
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2.2. W wyniku oględzin ustalono, że świetlica wyposażona była m.in. w materiały, 
przybory i narzędzia do zajęć plastycznych; książki i czasopisma dla dzieci; telewizor, 
odtwarzacz płyt CD z radiem, odtwarzacz płyt DVD.  

(dowód: akta kontroli str. 85-100) 

Kurator Oświaty m.in. ustalił, że wyposażenie świetlicy jest adekwatne do 
prowadzonych zajęć.                        

(dowód: akta kontroli str. 420) 

2.3. Strukturę czasu obecności ucznia w Szkole przeanalizowano na podstawie 
losowo wybranej grupy 35 uczniów zapisanych do świetlicy (z tego: 28 z klas I-III i 7 
z klas IV-VI). Ustalono, że w wybranym okresie (4-8.04.2016 r.) udział zajęć 
świetlicowych w łącznym czasie pobytu w Szkole dla całej wylosowanej próby wyniósł 
39%, w tym 41% uczniów klas I-III i 28% uczniów klas IV-VI. 

(dowód: akta kontroli str.140-141, 142-145) 

Wicedyrektor Szkoły, ustosunkowując się do wskaźników obecności uczniów na 
zajęciach świetlicowych do łącznego czasu ich przebywania w Szkole wyjaśniła: 
„Wskaźnik obecności uczniów na zajęciach świetlicowych do łącznego czasu ich 
przebywania w szkole (…) wynika miedzy innymi z różnicy pomiędzy godziną pracy 
świetlicy (godzina zegarowa, jednostką lekcyjną (45 minut), a także z postawy 
rodziców wobec złożonych deklaracji dotyczących korzystania ze świetlicy szkolnej. 
Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej były zabierane przez rodziców ze szkoły bez 
poinformowania wychowawców świetlicy o takiej sytuacji. Dziecko było więc w szkole 
ale nie trafiało na świetlicę. Z postawy rodziców wynikało, że zapisy dzieci na świetlicę 
szkolną traktują, jako rodzaj zabezpieczenia dla swoich potrzeb opiekuńczych. 
W związku z zaistniałą sytuacją, po przeprowadzeniu analizy obecności dzieci na 
świetlicy, wyciągnięto odpowiednie wnioski. W regulaminie świetlicy na rok 2016/2017 
(…) został włączony punkt 6 informujący, że udział w zajęciach świetlicowych uczniów 
zapisanych do świetlicy jest obowiązkowy. (…) i punkt 7 informujący, że zgłoszenie 
dziecka do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świetlicy (…) 
Zmieniony regulamin świetlicy został przedstawiony rodzicom na specjalnie zwołanym 
zebraniu, które odbyło się 7 września 2016 r. (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 281)  

Liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela badano na podstawie 
wybranego okresu (od 4 do 8 kwietnia 2016 r.) oraz podczas zajęć prowadzonych 
11.10.2016 r. i ustalono, że pod opieką jednego nauczyciela, nie pozostawało więcej 
niż 25 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 98,98¹, 151-195) 

2.4. W zakresie zmian w funkcjonowaniu świetlicy w związku z wprowadzonymi 
w 2014 r. uregulowaniami w ustawie o systemie oświaty czworo wychowawców 
świetlicy wyjaśniło, że wskazane byłoby zatrudnienie pracownika niepedagogicznego 
do zadań porządkowo – organizacyjnych. Zadaniem takiego pracownika polegałoby 
na odprowadzaniu dzieci na stołówkę szkolną, do autobusu szkolnego, nadzór 
w sferze porządkowej, przygotowanie materiałów do zajęć. Zatrudnienie takiej osoby 
znacznie ułatwiłoby nauczycielom pracę dydaktyczną, profilaktyczno – terapeutyczną 
i wychowawczą. 

(akta kontroli str. 377-380)  

Przewodniczący Rady Rodziców złożył oświadczenie, w którym pozytywnie wyraził 
się o funkcjonowaniu świetlicy i nie sformułował żadnych uwagi i zastrzeżeń do jej 
funkcjonowania. 

  (dowód: akta kontroli str. 811) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Przy organizacji grup w świetlicy kierowano się przede wszystkim godzinami 
prowadzenia lekcji oraz miejscem zamieszkania uczniów. Szkoła podzieliła 
prowadzone zajęcia świetlicowe na uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe, 
możliwości psychofizyczne oraz rozwijające zainteresowania uczniów. Z ustaleń 
Kuratora Oświaty wynika, że dobór zajęć świetlicowych i sposób ich prowadzenia 
pozwala realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 
W badanym okresie pod opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 
uczniów. 
 
 

3.  Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych. 

3.1. Kontrola prowadzenia dokumentacji świetlicy była ujęta w planach nadzoru 
pedagogicznego na lata szkolne 2014/2015 - 2016/2017, a obserwacja prowadzonych 
zajęć w planach na lata 2015/2016 oraz 2016/2017. 
                                                                                 (dowód: akta kontroli str. 248-249)     

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono 4 kontrole dzienników zajęć w świetlicy, 
w zakresie prawidłowego i systematycznego prowadzenia dziennika, dokonywania 
wpisów tematów zajęć i odnotowywania godzinowych obecności dzieci w świetlicy 
oraz 6 obserwacji zajęć świetlicowych. Nie zostały sformułowane zalecenia.                      

W roku szkolnym 2015/2016 kontrolowano dzienniki zajęć świetlicowych 
i wyposażenia świetlicy. Obserwację zajęć (3- krotnie) przeprowadzono pod kątem 
atrakcyjności zajęć dla dzieci i liczby uczestników. 

W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano kontrolę zgodności z przepisami prawa 
organizacji świetlicy szkolnej oraz ocenę pracy wychowawców. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 299-300)     

W badanym okresie nie została przeprowadzona ewaluacja pracy świetlicy.  
(dowód: akta kontroli str. 6-10) 

Na podstawie wniosków z nadzoru zmieniono regulamin świetlicy na rok szkolny 
2016/2017, w paragrafie 2 m.in. dodano pkt 6 stwierdzający, że udział w zajęciach 
świetlicowych uczniów zapisanych do świetlicy jest obowiązkowy oraz pkt 7, w którym 
zapisano, że zgłoszenie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu świetlicy przez rodziców. 

Dyrektor w badanym okresie omawiała z wychowawcami ofertę zajęć świetlicy 
szczególnie odrabianie lekcji, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów, inne zajęcia uwzględniające 
potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów oraz ich możliwości psychofizyczne.  

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 299-300) 

W złożonych wyjaśnieniach w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy 
Dyrektor stwierdziła: „…W roku szkolnym 2014/2015 jednym z celów obserwacji zajęć 
była „ atrakcyjność zajęć dla ucznia w świetlicy szkolnej”. W roku szkolnym 2015/2016 
kontrola obejmowała funkcjonowanie świetlicy w ramach wewnętrznego nadzoru 
w kontekście przepisów prawa. art.67 ust.5 USO. Obserwację przeprowadzono pod 
kątem liczebności dzieci podczas zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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prowadzenia przez wychowawcę dzienników zajęć i wyposażenia świetlicy. (…) 
Dokonano diagnozy potrzeb rodziców w zakresie opieki świetlicowej i omówiono 
sytuację uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej, których możliwości edukacyjne 
i rozwojowe wymagają szczególnej uwagi (protokół ze spotkania dyrekcji 
i wychowawców świetlicy szkolnej z dnia 17.09.2015 r. protokół dotyczący 
zdiagnozowania potrzeb dzieci na świetlicy szkolnej 15.09.2015 r). Na rok szkolny 
2015/2016 zaplanowano również ocenę pracy nauczyciela świetlicy.(…)  
(sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za rok 2015/2016) W roku szkolnym 
2016/2017 zaplanowano kontrolę zgodności z przepisami prawa organizacji świetlicy 
szkolnej. Monitorowaniu będzie podlegało również przestrzeganie procedur 
zgłaszania i przebywania dzieci w świetlicy…”.  

(dowód: akta kontroli str. 295-296) 

3.2. Organ prowadzący w latach 2014-2016 (do 30.09.) nie przeprowadził w Szkole 
kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 290-294) 

3.3. Do września 2016 r.18 Kurator Oświaty przeprowadził w Szkole 3 kontrole19, tj.: 
1) 5.09.2014 r. „Monitorowanie stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych 
na przyjęcie dzieci 6-letnich”; 2) 13.12.2014 r. „Kontrola doraźna dot. zarzutów P. Sz. 
3) 22.04.2015 r. „Kontrola planowa w zakresie profilaktyki uzależnień”. W wyniku 
żadnej z powyższych kontroli nie sformułowano wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 290-294) 

Kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK przez Kuratora Oświaty, nie stwierdziła 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 421) 

 

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

 

Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
poprzez kontrolę dzienników zajęć świetlicy, wspomaganie wychowawców świetlicy 
oraz obserwację zajęć świetlicowych i wykorzystywała ustalenia wynikające ze 
sprawowanego nadzoru do poprawy funkcjonowania świetlicy szkolnej.  

 

 

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. 

                                                      
18 Niniejsza kontrola rozpoczęła się 5.10.2016 r.   
19 Kontrole przeprowadzone w okresie objętym kontrolą 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Szczecin , dnia   20    stycznia 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Radosław Kropiowski 

gł. specjalista k.p. 
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