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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 Małgorzata Wejwer, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LSZ/86/2016 
z dnia 6 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła  Podstawowa nr 2  im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie,  ul. Długa 11  
72-320 Trzebiatów1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Zienowicz, Dyrektor od 1 września 2010 r.2 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W Szkole w okresie objętym kontrolą4, niektóre grupy (np. 7 z 41 funkcjonujących 
w roku szkolnym 2015/2016) utworzone zostały, wg wyjaśnień Dyrektor Szkoły, 
w oparciu o rozpoznane wcześniej potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz 
zainteresowania uczniów. Natomiast przy organizacji pozostałych kierowano się 
przede wszystkim godzinami przyjazdów i odjazdów środków transportu, w ramach 
zorganizowanego przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów oraz godzinami 
rozpoczęcia i zakończenia lekcji w poszczególnych dniach tygodnia.  

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, 
- wyposażenie świetlicy było odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 Dalej: Dyrektor Szkoły. 
3 Najwyższa Izba Kontroli 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 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. 3 zlecenia). 

7 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., dalej: ustawa o systemie oświaty. 
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Szkoła opracowała ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy 
m.in. dotyczące odpowiedzialności wychowawców i możliwości wychodzenia 
uczniów ze świetlicy podczas prowadzonych zajęć. W Szkole nie uregulowano 
zasad przekazywania opieki nad uczniami zapisanymi do świetlicy (w szczególności 
klas I-III) m.in. po zakończonych lekcjach oraz sprawdzania przez wychowawców 
przyczyn nieobecności ucznia, który mimo że był zapisany do świetlicy nie 
uczestniczył w zajęciach świetlicowych.  

Pod opieką jednego nauczyciela podczas czterech z 89 sprawdzonych godzin zajęć 
świetlicowych pozostawało więcej niż 25 uczniów, co stanowiło naruszenie art. 67 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty.   

Dyrektor Szkoły sprawowała nadzór nad świetlicą szkolną, poprzez kontrole  
i obserwacje zajęć świetlicowych, których ustalenia wykorzystała do poprawy jej 
funkcjonowania. 
Szkoła po zmianie w 2014 r. ustawy o systemie oświaty, podjęła działania mające 
na celu uwzględnienie w pracy świetlicy postanowień ww. art. 67 ust. 5 zgodnie, 
z którym świetlica w szkole podstawowej zapewnia zajęcia świetlicowe 
uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich 
możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Według stanu na 30 września w Szkole:  
- w 2014 r. – uczyło się 369 uczniów, w tym 176 w klasach I-III; dowożono 184; 
do świetlicy było zapisano 221 uczniów, w tym 102 z klas I-III;  
- w 2015 r. – uczyło się 358 uczniów, w tym 167 w klasach I-III; dowożono 182; 
do świetlicy było zapisanych 200 uczniów, w tym 89 z klas I-III;  
- w 2016 r. – uczyło się 334 uczniów, w tym 151 w klasach I-III; dowożono 155; 
do świetlicy było zapisanych 183 uczniów, w tym 94 z klas I-III. 
W Szkole w latach szkolnych wg stanu na 30 września było 31, 41 oraz 398 grup 
wychowawczych, które oznaczają, jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, każdą ilość dzieci 
mniejszą niż 25 oczekujących na świetlicy przed rozpoczęciem lekcji lub zajęć 
dodatkowych oraz po skończonych zajęciach. Grupy tworzą uczniowie dojeżdżający 
do szkoły autobusami szkolnymi i przebywający w świetlicy czasami tylko 15-20 min 
oraz tacy, którzy oczekują w świetlicy na autobus od 1 do 2 godz. W roku szkolnym 
2015/2016 był prowadzony jeden dziennik zajęć w świetlicy, w którym m.in. wpisano 
tylko imiona i nazwiska 23 uczniów (zapisanych na podstawie wniosków rodziców). 
Natomiast uczniowie, którzy byli dowożeni i korzystali z zajęć świetlicowych9 byli 
w dzienniku oznaczeni tylko, jako liczba uczniów z poszczególnych oddziałów (np. 
16 - klasa 2b). Opis tej nieprawidłowości zamieszczono na str. 19 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 387, 336, 341) 

                                                      
8 wg kryterium zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań uczniów było utworzonych wg stanu na 30 września w roku 
szkolnym 2014/2015 - 2, 2015/2016 -7, 2016/2017 –7;  wg  innych kryteriów w roku szkolnym 2014/2015 – 29, 2015/2016 – 
34, 2016/2017 – 32. 

9 Imiona i nazwiska uczniów dowożonych znajdowały się na dodatkowej liście dzieci dojeżdżających do Szkoły. 
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Zajęcia lekcyjne rozpoczynały się o 7.30 i kończyły o 15.15, świetlica szkolna 
dostępna była od 7.00 do 16.00. Zajęcia świetlicowe nie kończyły się przed 
godzinami odjazdów autobusów szkolnych (ostatnie kursy autobusów były o 15.45).  

(dowód: akta kontroli str. 31, 195, 204, 228, 237, 366-369) 

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

(dowód: akta kontroli str. 368) 
1.2.1. Przyjęte założenia organizacyjne pracy świetlicy zostały uregulowane 
w następujących aktach wewnętrznych: statucie Szkoły z 14.06.2011 r. ze zm.10 
oraz statucie Szkoły z 27.02.2015 r. ze zm.11; regulaminie świetlicy szkolnej, 
z 16.09.2013 r.12 oraz regulaminie z 1.09.2015 r.13; planach pracy świetlicy 
i dziennikach zajęć w świetlicy. Zgodnie z § 95 obowiązującego statutu Szkoły oraz 
regulaminem: 1) świetlica szkolna pracuje cały rok szkolny i przeznaczona jest 
przede wszystkim dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 
na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole; 2) Zajęcia prowadzi się 
w grupach wychowawczych, które liczą do 25 wychowanków; 3) Opieką 
wychowawczą objęci są uczniowie z klas 0-VI, którzy spełniają prawne kryteria 
naboru do świetlicy szkolnej; 4) Działalność prowadzona jest w oparciu o plan pracy 
opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z planem 
pracy Szkoły. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-36) 

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

(dowód: akta kontroli str. 6-36) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, Termin sporządzania planu świetlicy szkolnej jest taki 
sam jak termin opracowania wszystkich planów zatwierdzanych na radzie 
pedagogicznej do 15 września każdego roku. Termin podawany jest przez dyrektora 
szkoły na posiedzeniu sierpniowej rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny. 
W świetlicy nie ma kierownika, więc odpowiedzialni za opracowanie i realizację 
planu świetlicy są wszyscy wychowawcy w jednakowym stopniu. Okazało się,  
że taka forma opracowania planu motywuje wychowawców do współdziałania  
i sprzyja dobrej współpracy.  

 (dowód: akta kontroli str. 366, 368) 

W obowiązującym Statucie z 2015 r. w stosunku do poprzedniego z 2011 r. m.in. 
zwiększono zakres okoliczności uzasadniających korzystanie przez uczniów ze 
świetlicy (obecnie jest ona przeznaczona dla uczniów, którzy muszą dłużej 
przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do 
szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole; 
poprzednio świetlica była dostępna przede wszystkim dla uczniów dojeżdżających) 
oraz zmieniono godziny otwarcia świetlicy (obecnie od 7.00 do 16.00, poprzednio od 
7.15 do 16.15).  

(dowód: akta kontroli str. 6-19, 31-32) 

                                                      
10 Wprowadzonym uchwałą Nr 18/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie z dnia 14.06.2011. 
Zmieniony: uchwałą nr 10/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r., uchwałą Nr 10A/2013/2014 z dnia 3 grudnia 2013 r., 
uchwałą nr 13/2014/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

11 Wprowadzonym uchwałą Nr 11/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie z dnia 27 lutego 
2015 r. Zmieniony: uchwałą nr 02/2015/2016 z dnia 1 września 2015 r., uchwałą Nr VIII/2016/2017 z dnia 27 września 2016 r. 

12 Wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 1/2013/2014. 

13 Wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 10/2014/2015. 
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W regulaminie świetlicy z 2015 r. stosunku do poprzedniego regulaminu z 2013 r. 
wprowadzono m.in. zapisy stwierdzające, że: 

 uczeń przychodząc do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy;  

 uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, 
nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy;  

 wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe 
przedmioty przynoszone do szkoły;  

 wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, 
które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub 
zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych 
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych;   

 dzieci dowożone autobusami szkolnymi są przyprowadzane przez opiekuna 
autobusu i odprowadzane przez wychowawcę świetlicy;  

 każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być 
przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem; dziecko ze świetlicy mogą 
odebrać rodzice/prawni opiekunowie (rodzeństwo niepełnoletnie, po 
ukończeniu 13 roku życia) oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do 
karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, obowiązkiem rodziców/prawnych 
opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie do godz. 16.00 według 
indywidualnych ustaleń. 

 (dowód: akta kontroli str.20-36) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem w 2014 r. art. 67 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty w Szkole Od roku 2014/2015 zmienił się czas pracy 
świetlicy, został on dopasowany do potrzeb rodziców pracujących. Zwiększono 
liczbę wychowawców na kilku godzinach w czasie, których duża liczba dzieci po 
skończonych lekcjach oczekuje na autobusy (dwóch lub trzech wychowawców). Na 
wniosek rodziców przeznaczono dodatkowe pomieszczenie dla dzieci 5 i 6-letnich  
czekających w świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 336, 338-339) 

1.2.2. Tryb zapisywania uczniów do świetlicy szkolnej określony został w 
regulaminie świetlicy. Stanowił on m.in., że kwalifikacja uczniów odbywa się na 
podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice przy zapisywaniu dziecka do 
szkoły. Wszystkie dzieci dowożone mają być objęte opieką świetlicy szkolnej. 
Ustalono następujące kryteria naboru do świetlicy14: organizację dowozów 
szkolnych, czas pracy rodziców i inne okoliczności wymagające zapewniania opieki 
w szkole. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należało rozpatrywanie wniosków i 
podejmowanie decyzji o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia dziecka do świetlicy.  

 (dowód: akta kontroli str. 25-30, 335-342, 366-369) 

W roku szkolnym 2015/201615 zostały złożone 23 wnioski, wszystkie zostały 
rozpatrzone pozytywnie. Badanie losowo wybranych 5 wniosków wykazało, że: 
spełniały one kryteria naboru. Wnioski nie zawierały informacji o  stałej chorobie, 
wadach rozwojowych czy zaleceń lekarza. We wszystkich wnioskach rodzice 
określili częstotliwość i godziny przebywania dziecka w świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-39) 

                                                      
14 Który prowadzony był na bieżąco przez cały rok szkolny. 

15 Szkoła zniszczyła wnioski rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie, których przyjęto dziecko do świetlicy 
 w roku szkolnym 2014/2015.  
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Szkoła w 2014 r. (X-XI) zwróciła się do rodziców m.in. o ocenę zajęć świetlicowych, 
ze 106 pytanych 85 pozytywnie oceniło funkcjonowanie świetlicy. Od 8 do 
25.06.2015 r. Szkoła przyjmowała propozycje dotyczące przyszłego roku szkolnego. 
Rodzice zgłosili zainteresowanie (kolejność wg liczby wskazań) zajęciami: 
plastycznymi, sportowymi, wokalnymi, ruchowymi przy muzyce, ekologiczno-
przyrodniczymi w terenie, oraz oglądaniem bajek. Oczekiwania 14 rodziców 
zgłoszone od 3 do 09.2015 r. dotyczyły: odrabiania lekcji, zajęć plastycznych, zajęć 
wokalnych, origami, zajęć tanecznych, zajęć sportowych. W ramach prowadzonych  
od 6 do 23.06.2016 r. konsultacji, rodzice zaproponowali realizację zajęć: 
plastycznych różnymi technikami, w tym origami (27%, tj. 46 z 168 rodziców); 
sportowych na powietrzu (16%) i w salce zabaw (8%), gry w bilarda (19%), w terenie 
(10%), ruchowo-muzycznych (10%), wokalnych (8%), oglądania bajek (2%). 
Ponadto podczas zebrania Dyrektora Szkoły z rodzicami 8.06.2016 r. zgłoszono 
propozycje prowadzenia zajęć sportowych, udzielania pomocy w odrabianiu lekcji, 
a w szczególności doskonalenia czytania ze zrozumieniem, zajęć plastycznych, 
zabawy – budowanie konstrukcji z klocków. Wnioski rodziców zostały wykorzystane 
przy określaniu godzin pracy świetlicy i podczas tworzenia grup wychowawczych. 
Zasady badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez ucznia czasu 
w świetlicy, nie zostały określone w dokumentach organizacyjnych Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str.40-41, 266-267, 11-19, 25-30, 335-342) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem w 2014 r. art. 67 ust. 5 
ustawy o systemie oświaty w Szkole Plan pracy świetlicy dostosowuje się do 
potrzeb uczniów i  rodziców ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań 
wychowawczo-profilaktycznych. Każdego roku bada się opinię uczniów na temat 
prowadzonych zajęć. Szkoła zaczęła badać potrzeby i oczekiwania rodziców w 
zakresie pracy świetlicy – czasu pracy, prowadzenia zajęć i ich tematyki. 
Zwiększono ofertę zajęć na świetlicy o zajęcia plastyczne, origami, czytelnicze oraz 
spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach programu TrzebiatOff. Wzbogacono 
wyposażenie świetlicy o ciekawe gry stolikowe, planszowe, stół do bilarda, klocki 
konstrukcyjne, laptop, telewizor, wiele materiałów papierniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 336, 338-339) 

1.3. Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2015/201616 w porównaniu do planu pracy 
świetlicy na rok szkolny 2013/2014 uwzględniał wnioski wynikające z realizacji planu 
z ubiegłego roku szkolnego. Tematy zajęć świetlicowych ujęte były w blokach 
tematycznych w układzie miesięcznym, każdy miesiąc obejmował od 4 do 6 
tematów, wskazane były formy realizacji zajęć17. Plan nie uwzględniał zróżnicowania 
wiekowego uczniów i podziału na grupy wychowawcze, nie określał wskaźników, 
pozwalających stwierdzić, w jakim stopniu cele zawarte w planie zostały 
zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte.  

(dowód: akta kontroli str. 33, 42-69, 255-260, 268-269) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Plany pracy świetlicy zawierają cele zajęć odbywających 
się w świetlicy oraz zadania do wykonania w rozbiciu na poszczególne miesiące. 
Nie uwzględniono w nich procedur pomiaru stopnia realizacji tych planów, jednak 
były one znane wychowawcom świetlicy i pozostałym nauczycielom. Procedury 
pomiaru stopnia realizacji wszystkich zatwierdzonych planów pracy w szkole  

                                                      
16 Został sporządzony 10.09.2015 r. przez 2 wychowawców świetlicy i 14.09.2015 r. zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora 
Szkoły.  
17 Np. w bloku tematycznym „Bezpieczeństwo na drogach i ulicach” zostały wskazane następujące formy: 1) Zapoznanie 
z zasadami bezpieczeństwa; 2) Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły; 3) „Moja droga do 
szkoły” – rysunek kredkami; 4) Pogadanka na temat bezpiecznej drogi pieszo lub rowerem do szkoły, właściwego 
przechodzenia przez jezdnię. 
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są jednakowe. Taki pomiar dokonywany jest poprzez: obserwacje zajęć, kontrolę 
dokumentacji oraz sprawozdania z wykonania zatwierdzonych planów 
przedstawiane i zaprotokołowane 2 razy w roku na posiedzeniach rady 
pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły po I półroczu i na koniec roku 
szkolnego. Dodatkowo wychowawcy świetlicy przedstawiają dyrektorowi na 
zakończenie roku szkolnego notatki służbowe o realizacji zaplanowanych godzin   
i  zadań, informują o zrealizowanych celach. 

(dowód: akta kontroli str. 354, 357) 

1.4. W świetlicy zatrudnionych było według stanu na 30 września w roku szkolnym 
2011/2012 - 4 wychowawców na 2 etatach (tygodniowo 52 godziny), 2012/2013  
i 2013/2014 - 4 na 1,5 etatu (tygodniowo 39 godzin), 2014/2015 - 3 na 1,5 etatu 
(tygodniowo 39 godzin), 2015/2016 - 6 na 1,5 etatu (tygodniowo 39 godzin), 
2016/2017 – 4 na 1,35 etatu (tygodniowo 35 godzin). Z zatrudnionych 
4 nauczycieli18 2 zajmowało stanowisko wychowawcy świetlicy przez cały ww. okres. 

 (dowód: akta kontroli str.70-76) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że ma możliwości prawne i faktyczne dokonania ciągu 
roku zwiększenia obsady kadrowej w sytuacji, w której do świetlicy zaczęłoby 
uczęszczać więcej uczniów niż dotychczasowa faktyczna frekwencja. Możliwości 
prawne to dokonanie aneksem zmian w arkuszu organizacyjnym. Natomiast 
faktyczne zależą od finansów przyznanych szkole na dany rok kalendarzowy. 
Każdego roku organ prowadzący podaje wytyczne do opracowania arkusza 
organizacyjnego. Dotyczą one również ilości etatów nauczycieli w świetlicy szkolnej 
w zależności od liczby uczniów szkoły (niestety nie uczniów przybywających 
w świetlicy).W ostatnich 2 latach szkolnych zgłaszałam problem za małej liczby 
etatów w świetlicy. Otrzymałam odpowiedź, że dyrektor może ten problem 
rozwiązać korzystając np. z godzin „karcianych” (art.42 Karty Nauczyciela). Organ 
prowadzący tłumaczył to zawsze brakiem środków finansowych. W roku 2016/2017 
uzyskałam zgodę na 9 godzin więcej niż określono w wytycznych do arkusza, co 
częściowo poprawiło sytuację kadrową w świetlicy, jednak nadal jest za mało. 
Projekt planu finansowego przedstawiany każdego roku w listopadzie jest zawsze 
zmniejszany o dość duże kwoty. Mając do dyspozycji ograniczony budżet dyrektor 
niestety musi sobie „radzić” w ramach posiadanych środków.  Aneksem można 
wprowadzić zmiany w arkuszu organizacyjnym za zgodą organu prowadzącego, 
jednak w ramach budżetu, który szkoła posiada. (…) Liczba uczniów w szkole, a tym 
samym zapisanych do świetlicy zmienia się w ciągu roku szkolnego. Jednak 
w drugiej połowie września można już ustalić liczbę uczniów, późniejsze zmiany są 
raczej niewielkie. Opracowanie arkusza organizacyjnego do końca kwietnia jest za 
wczesne, ponieważ nie ukazuje w pełni rzeczywistych potrzeb szkoły. Od kwietnia 
do września zachodzą istotne zmiany, np. zmienia się prognozowana liczba uczniów 
(zwiększa się/zmniejsza liczba oddziałów, a tym samym potrzeby kadrowe), 
dostarczane są orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej na 
podstawie, których organizowana jest uczniom pomoc psychologiczno-
pedagogiczna. Zmiany te nanoszone są aneksami do arkusza do 10 
września  i w ciągu roku szkolnego. Jednak przy wszystkich zmianach należy 
pamiętać o ograniczonym budżecie, którego projekt opracowuje się na rok 
kalendarzowy, a nie szkolny. Kwietniowy termin opracowania arkusza 
organizacyjnego uwarunkowany jest na pewno ruchem kadrowym (trzymiesięczny 
termin wypowiedzenie umowy nauczycielom kończy się w sierpniu).   

(dowód: akta kontroli str. 372, 374) 

                                                      
18 Wg stanu na 30.09.2016 r. 
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Według stanu na 30 września w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016  
i 2016/2017 poza wychowawcami świetlicy opiekę sprawowało odpowiednio 3, 4, 13 
nauczycieli przez odpowiednio 3, 5, 15 godzin w tygodniu oraz po 2 godziny  
co 3. i 4. tydzień. Nauczyciele pełniący dodatkowo funkcję opiekuńczo-
wychowawczą prowadzili następujące zajęcia: gry i zabawy zespołowe, czytelnicze, 
plastyczne, muzyczne, informatyczne, przyrodnicze, ruchowe, pomoc w odrabianiu 
lekcji oraz od roku szkolnego 2016/2017 gry i zabawy z językiem angielskim. Szkoła 
nie zatrudniała asystentów wychowawców świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 77-80) 

W wybranym do badania miesiącu (kwiecień 2016 r.) nauczyciele zrealizowali 
w świetlicy ogółem 227 godzin zajęć świetlicowych19, w tym wychowawcy świetlicy 
177 godzin i 50 godzin inni nauczyciele. 

(dowód: akta kontroli str. 31-36, 81) 

1.5. W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że wejście do Szkoły miało 
6 stopni schodów (pierwszy i ostatni stopień schodów oznaczone były żółtym 
kolorem). Krawędzie stopni schodów wyróżniały się kolorem kontrastującym 
z kolorem posadzki, oznaczone zostały czarną taśmą antypoślizgową. Drzwi 
zewnętrzne były dwuskrzydłowe, które w świetle ościeżnicy miały ok. 1,8 m 
szerokości i ok. 2,7 m wysokości. We wszystkich drzwiach wysokość progów nie 
przekraczała 0,02 m. Pomieszczenia Szkoły wykorzystywane na potrzeby świetlicy 
znajdowały się na parterze budynku. Zajęcia świetlicowe odbywały się w 4 
pomieszczeniach, w tym jedno pomieszczenie pełniło funkcję stołówki. Powierzchnia 
pomieszczeń wynosiła 76,03 m², 50 m2, 49,01 m², 37,24 m2. Świetlica korzystała 
czasem z małej sali gimnastycznej o powierzchni 42,18 m2, sali zabaw 
o powierzchni 41,35 m2 oraz placu zabaw i boiska „ORLIK” na świeżym powietrzu.  
W pomieszczeniach świetlicy zostały wyodrębnione następujące strefy:  

- porządkową, w której znajdowały się wieszaki z ławeczkami i półkami na plecaki  
i tornistry przy salach dla dzieci z klas „0” oraz półki/szafki na plecaki dla dzieci  
z pozostałych klas,  

- kręgu wyposażona w miękki dywan, na którym były organizowane zabawy  
i słuchanie bajek w dwóch salach dla dzieci z klas „0” i I, zajmująca ok. 15 m2  

w każdej sali,  

- zabawy, w której zgormadzone były zabawki,  

- nauki, gier i zabaw stolikowych, wyposażona w stoliki i krzesła, które w salach 
dla dzieci z klas „0” i I były dostosowane do wzrostu dzieci (z możliwością 
regulacji wysokości), gry planszowe, pojemniki na materiały i narzędzia do prac 
plastycznych, 

- wystawy obejmująca ściany wewnątrz sali i na zewnątrz w korytarzu, na których  
zawieszone były tablice korkowe, na których były eksponowane prace dzieci, 

- nauczyciela, w której stało biurko i skąd widoczne były inne strefy, poza strefą 
porządkową, która mieściła się na korytarzu przed wejściem do sal. 

Światło w salach zapewniały duże okna oraz sztuczne oświetlenie.  
We wszystkich salach oświetlenie było sprawne.  

(dowód: akta kontroli str. 82-114) 

1.6. W latach 2014-2016 środki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej ujęte  
w projekcie planu finansowego, zatwierdzonym przez Dyrektor Szkoły wyniosły 
odpowiednio: 95,9 tys. zł, 103,1 tys. zł, 100,7 tys. zł. Organ prowadzący zatwierdził 
plany finansowe odpowiednio w kwotach: 92 tys. zł, 97,1 tys. zł, 100,7 tys. zł. Szkoła 
klasyfikowała wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy do rozdziału 85401 

                                                      
19 Na kwiecień zaplanowano realizację 189 godzin zajęć świetlicowych. 
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klasyfikacji budżetowej „Świetlice szkolne”. W odniesieniu do planowanych 
wydatków Szkoły, które w kolejnych latach wynosiły w 2014 r. 2.844,6 tys. zł,  
w 2015 r. 2.907,9 tys. zł, w 2016 r. 2.856,3 tys. zł, wydatki związane 
z  funkcjonowaniem świetlicy stanowiły odpowiednio 3,6%, 3,88%, 3,93%. Plany 
finansowe po zmianach, zatwierdzone przez organ prowadzący określały wydatki 
Szkoły na poziomie 2.557 tys. zł w 2014 r., 2.653,9 tys. zł w 2015 r., 2.576,9 tys. zł 
w 2016 r., w tym wydatki na funkcjonowanie świetlicy odpowiednio 92 tys. zł, 102,9 
tys. zł, 101,4 tys. zł. Wykonanie planu finansowego w poszczególnych latach 
zamknęło się kwotami: 2.470 tys. zł, 2.563,2 tys. zł, 1.873,4 tys. zł (do 30.09.), w tym 
wydatki na świetlicę odpowiednio 89,3 tys. zł (3,62% zrealizowanych wydatków całej 
Szkoły), 100,25 tys. zł (3,91%), 68,1 tys. zł (3,63% do 30.09.). Wydatki  
na wynagrodzenia i inne wydatki związane z pracą osób zatrudnionych w świetlicy 
wyniosły w 2014 r. 85,4 tys. zł (95,6% wszystkich wydatków na świetlicę),  
w 2015 r. 96,2 tys. zł (96%), w 2016 r. 67,3 tys. zł (97,4% do 30.09.). 

(dowód: akta kontroli str.118-123) 

Projekty planów finansowych Szkoły na poszczególne lata były sporządzane przez 
Dyrektor Szkoły, przy udziale księgowej, do 15 października każdego roku.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Określając potrzeby finansowe świetlicy bierze się przede 
wszystkim pod uwagę czas pracy świetlicy, ilość wychowawców pracujących  
na świetlicy, ich stopień awansu (od niego zależy wynagrodzenie) oraz potrzeby 
dotyczące wyposażenia świetlicy. (…) Potrzeby dotyczące wyposażenia świetlicy 
zgłaszają dyrektorowi wychowawcy świetlicy. Przy opracowywaniu planu 
finansowego na kolejny rok uwzględnia się wykorzystanie środków za rok poprzedni. 

(dowód: akta kontroli str. 121-123, 343-346) 

Burmistrz Trzebiatowa - Józef Domański - w informacji udzielonej w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli20 
stwierdził Środki finansowe, jakie zostały zabezpieczone na potrzeby szkoły 
wynikały z możliwości samorządu. Ze względu na sytuację finansową gminy  
we wszystkich jednostkach oświatowych, w tym w Szkole Podstawowej nr 2  
w Trzebiatowie zabezpieczono środki na wszystkie obowiązkowe, wynikające  
z przepisów prawa oświatowego zadania.  

(dowód: akta kontroli str.124-126) 

Działalność świetlicy była dofinansowana tylko ze środków budżetu gminy. 

(dowód: akta kontroli str.120) 

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

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

Dyrektor Szkoły wyjaśniła W szkole nie ustalono zasad informowania  
o nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych, ponieważ obecność dzieci 
w świetlicy szkolnej nie jest obowiązkowa. Zależy ona tylko od woli rodziców. To oni 
decydują czy w danym dniu dziecko będzie przebywało w świetlicy, czy też zostanie 
odebrane ze szkoły zaraz po zajęciach lekcyjnych, czy odjedzie wcześniejszym, czy 
może późniejszym autobusem szkolnym. Rodzice nie mają obowiązku informowania 
szkoły o nieobecności dziecka w świetlicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 366, 368) 

                                                      
20 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

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

(dowód: akta kontroli str. 25-30) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Dzieci z oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane 
przed zajęciami lekcyjnymi na świetlicę przez wychowawców świetlicy 
(dojeżdżające) lub rodziców/opiekunów; po zajęciach przyprowadzone na świetlicę 
przez wychowawców oddziałów przedszkolnych. Dzieci z klas I są przyprowadzane 
w pierwszych 3 tygodniach września na świetlicę przez wychowawców świetlicy 
(dojeżdżające) lub rodziców/opiekunów, odprowadzane na świetlicę po lekcjach 
przez wychowawców klas; przez pozostałą część roku szkolnego przyprowadzane 
na świetlicę przed lekcjami przez wychowawców świetlicy lub rodzica/opiekuna,  
lekcjach przychodzą już samodzielnie na świetlicę. Dzieci z klas II i III przychodzą 
same przed zajęciami lekcyjnymi na świetlicę lub są przyprowadzane przez 
rodziców/ opiekunów; po skończonych lekcjach dzieci samodzielnie przychodzą na 
świetlicę. Uczniowie klas IV – VI samodzielnie przychodzą na świetlicę przed 
zajęciami i po skończonych zajęciach. Wszyscy uczniowie po skończonych 
zajęciach świetlicowych są odprowadzani na autobus przez wychowawcę świetlicy. 
W świetlicy znajduje się plan lekcji wszystkich klas, wychowawcy świetlicy mają więc 
możliwość sprawdzenia, czy dziecko przebywające na świetlicy powinno rozpocząć 
zajęcia, wiedzą też o której godzinie dziecko powinno znaleźć się na świetlicy  
po skończonych lekcjach. 

(dowód: akta kontroli str. 354, 356-357) 

Ze złożonych wyjaśnień wynika, że obowiązująca w Szkole praktyka przekazywania 
opieki nad dziećmi zapisanymi do świetlicy była zróżnicowana ze względu na wiek 
uczniów.  

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 Nauczyciela21 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 placówkach22 za 
bezpieczeństwo dziecka w szkole odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w statucie szkoły zostały określone 
sposoby realizacji zadań szkoły (§ 10 Statutu Szkoły). Zakres zadań nauczycieli 
został określony w Statucie Szkoły (§ 120, §121 i §122 - „Zadania nauczycieli 
w  zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom”) i dotyczy wszystkich nauczycieli 
zatrudnionych w szkole, w tym wychowawców świetlicy. Natomiast warunki pobytu 
w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, 
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej zostały 
określone również w Statucie Szkoły w rozdziale 12a (§ 142, § 143, § 144). 

(dowód: akta kontroli str. 367, 369) 

Przywołane w wyjaśnieniach postanowienia statutu nie określały zasad 
przekazywania opieki przed lekcjami i po zakończonych lekcjach nad uczniami 
zapisanymi do świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 378-386) 

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

22 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 
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Szkoła badała oczekiwania rodziców związane z zajęciami świetlicowymi i posiadała 
odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia tych zajęć. W opracowanym planie 
zajęć świetlicowych nie zostały określone wskaźniki, pozwalające stwierdzić, które 
cele zawarte w planie zostały zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte. 
Szkoła w regulacjach wewnętrznych ujęła zasady odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczniów przebywających na zajęciach świetlicowych oraz 
odbierania uczniów po zajęciach. Jednak nie określiła zasad odprowadzania 
uczniów do świetlicy po zakończonych lekcjach oraz informowania o nieobecności 
ucznia na zajęciach świetlicowych. 

  

2. Uwzględnianie podczas zajęć świetlicowych potrzeb 
edukacyjnych i rozwojowych uczniów 

2.1. Realizacja zajęć świetlicowych. 

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

(dowód: akta kontroli str. 11-19, 25-30, 344, 345) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty Szkoła 
rozpoczęła diagnozowanie potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, możliwości 
psychofizyczne uczniów oraz ich zainteresowania poprzez: analizę opinii i orzeczeń 
uczniów wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rozmowy  
z rodzicami dzieci oraz uzyskanie informacji od wychowawców klas. Przyjęte przez 
Szkołę zwyczajowe zasady zdiagnozowania potrzeb uczniów i rozpoznawania  
ich zainteresowań były następujące: 1) Każdego roku w czerwcu przez 2-3 tygodnie 
wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia wykorzystując (techniki aktywne)  
np. „burzę mózgów”, podczas których wszyscy uczniowie wskazują, jakie zajęcia  
im się podobały, dawały wiele radości, pomogły pokonać szkolne trudności w nauce,  
w nawiązywaniu kontaktów, rozwijaniu umiejętności itp. W ten sposób powstaje lista 
potrzeb dzieci. 2) Odpowiedzi uczniów są analizowane i uwzględniane w planie 
pracy na następny rok szkolny. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie 
wypełniają ankietę dotyczącą potrzeb i oczekiwań rodzajów zajęć pozalekcyjnych. 
Wyniki ankiety uwzględniają także wychowawcy świetlicy. Biorąc pod uwagę,  
że ponad połowa dzieci jest dojeżdżających, więc są to te same dzieci, które 
korzystają ze świetlicy szkolnej. 3)  Dyrektor szkoły na pierwszym zebraniu 
z rodzicami (wrzesień) przedstawia rodzicom ofertę zajęć pozalekcyjnych na dany 
rok szkolny. Prosi także rodziców o podanie swoich oczekiwań dotyczących takich 
zajęć oraz zajęć na świetlicy szkolnej. Dodatkowo ten sam temat poruszają 
wychowawcy klas na pierwszych spotkaniach z rodzicami. Wyniki omawiane są na 
spotkaniach zespołów nauczycielskich i przekazywane wychowawcom świetlicy. Tak 
powstaje lista oczekiwań rodziców.4) Kolejnym sposobem jest obserwacja uczniów 
przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych: sposobu pracy, zaangażowania 
w wykonywanie poszczególnych zadań, ich pracy twórczej. Na spotkaniach 
w zespołach klasowych nauczyciele wymieniają się zaobserwowanymi cechami 
dziecka, co umożliwia wychowawcom świetlicy zaproponowanie odpowiednich zajęć 
dla poszczególnych dzieci.  

 (dowód: akta kontroli str. 336, 340) 

2.1.2. Zdiagnozowane potrzeby edukacyjne, rozwojowe a także możliwości 
psychofizyczne zostały udokumentowane w formie sprawozdań ze wstępnej 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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diagnozy uczniów klas IV23 i VI24 oraz informacji nauczycieli świetlicy na posiedzeniu 
rad klasyfikacyjnych i dotyczyły one m.in. pomocy w odrabianiu lekcji oraz 
utrwalania wiadomości zdobytych na lekcjach, doskonalenia umiejętności liczenia, 
poprawnego czytania i wypowiadania się, dbanie o kulturę zachowania i słowa,  
znajomości ortografii, korzystania z mapy i atlasu, eliminowania wszelkich objawów 
agresji, kształtowania nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.  
Szkoła zdiagnozowała potrzeby edukacyjne (doskonalenie czytania, czytanie  
ze zrozumieniem, czytanie (znajomość) mapy i dbałość o środowisko naturalne), 
potrzeby rozwojowe (doskonalenie małej i dużej motoryki, rozwijanie umiejętności 
manualnych, aktywne spędzanie czasu wolnego), możliwości psychofizyczne 
uczniów (doskonalenie relacji społecznych, aktywność ruchową, zapewnienie 
bezpieczeństwa i akceptację). 

(dowód: akta kontroli str.127-142, 148-150) 

2.1.3. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że zainteresowania uczniów przebywających  
w świetlicy rozpoznano na podstawie rozmów z uczniami i ich rodzicami. (…) 
Diagnozę zainteresowań wszystkich uczniów (w tym przebywających w świetlicy) 
przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety. Z wynikami ankiety zostali zapoznani 
nauczyciele, rodzice i uczniowie.  

(dowód: akta kontroli str. 142, 343, 345-346) 
 

2.1.4. Grupy zostały utworzone wg kolejności godzin świetlicowych w danym dniu 
i tygodniu (ta zasada tworzenia grup nie zmieniła się od roku 2013) oraz godzin 
przyjazdów i odjazdów autobusów. Od roku 2014/2015 dodatkowe grupy stanowiły 
dzieci przebywające w świetlicy na wniosek rodziców, które były organizowane ze 
względu na ich plan lekcji. Oddzielne grupy tworzono dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. Po zdiagnozowaniu potrzeb i  zainteresowań uczniów, rozpoznaniu 
oczekiwań rodziców oraz ze względu na programy, w których Szkoła brała udział25 
zostały utworzone następujące grupy: sportowa, plastyczno-techniczna, 
Odpakowani.pl, Bateria pomysłów, bilardowa, odrabiająca lekcje i zabaw 
stolikowych. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 143, 336, 341) 
 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Biorąc pod uwagę organizacje szkoły (dowozy uczniów)  
i przydzielone przez organ prowadzący etaty w świetlicy nie było możliwości 
tworzenia grup pod względem wiekowym. Jedynie dzieci z oddziałów 
przedszkolnych (klasy 0) miały oddzielne zajęcia. Pomimo tego, że nie 
wyodrębniono grup wiekowych zajęcia w świetlicy są dostosowane do wieku dzieci. 
Plan pracy w świetlicy zawiera zagadnienia o różnorodnej tematyce, która zapewnia 
wszechstronny rozwój uczniów, a sposoby i metody realizacji zadań ujętych w planie 
są dostosowane do wieku i możliwości uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 373, 375) 
 

2.1.5. Opracowany program zajęć świetlicowych. 

2.1.5.1. Szkoła w roku szkolnym 2015/2016 opracowała jeden program zajęć 
świetlicowych dla wszystkich grup. Badania kontrolne programu na II semestr roku 
szkolnego 2015/2016 wykazały, że zajęcia świetlicowe uwzględniały potrzeby 
edukacyjne (23 tematy), rozwojowe (20 tematów), możliwości psychofizyczne 
uczniów klas I-VI (7 tematów) oraz rozwijające zainteresowania uczniów (18 
tematów). Liczba ww. zajęć w podziale na poszczególne miesiące 2016 r. wynosiła 

                                                      
23 Przeprowadzonej we wrześniu 2015 r. 

24 Przeprowadzonej w lutym 2016 r.  

25 w roku szkolnym 2015/2016 dwa programy ekologiczne „Odpakowani.pl” i „Bateria pomysłów”; w roku szkolnym 2016/2017 
program, dotyczący bezpiecznego korzystania z komputerów „Megamisja” i potrzeby zgłaszane przez rodziców) 
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odpowiednio: w lutym 5, 4, 2, 4; w marcu 5, 6, 2, 6; w kwietniu 4, 4, 0, 3; w  maju 4, 
5, 1, 2; w czerwcu 5, 1, 2, 3. 

 (dowód: akta kontroli str.145-150)   

Kurator Oświaty w wyniku przeprowadzonej, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy o 
NIK, kontroli doraźnej, ustalił m.in. że w Szkole nie diagnozowano potrzeb 
edukacyjnych uczniów oraz ich zainteresowań, a jedynie potrzeby rodziców – ich 
czas pracy i godziny dojazdów dzieci do Szkoły. Kurator w protokole kontroli 
przywołał wyjaśnienia Dyrektora Szkoły w zakresie dokonanych diagnoz potrzeb 
oraz zainteresowań uczniów.   

(dowód: akta kontroli str. 164-176)   

W dokumentach organizacyjnych Szkoły nie zostały opisane zasady diagnozowania 
potrzeb uczniów, rozpoznawania ich zainteresowań i określania zajęć 
zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny oraz kryteria podziału na grupy 
wychowawcze.  

2.1.5.2. Dla grup, wg wyjaśnień Dyrektora Szkoły, utworzonych na podstawie 
zdiagnozowanych potrzeb i zainteresowań Szkoła nie opracowała w roku szkolnym 
2015/2016 odrębnego planu zajęć świetlicowych.  

(dowód: akta kontroli str. 145-150)   

W roku szkolnym 2015/2016 liczba uczniów w poszczególnych grupach, 
utworzonych z uczniów wpisanych do dziennika zajęć świetlicowych wynosiła: 
w plastyczno-technicznej i Odpakowani.pl - 9, w sportowej, odrabiającej lekcje 
i zabaw stolikowych - 8, w bilardowej – 7; Bateria Pomysłów – 7. Z 23 uczniów 
wpisanych do dziennika zajęć świetlicowych 12 dzieci zostało przypisanych do kilku 
grup.  

(dowód: akta kontroli str.143-144)   

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Plan pracy świetlicy nie wyodrębniał tych grup 
świetlicowych, ponieważ opracowany był dla wszystkich uczniów przyjętych do 
świetlicy szkolnej.  W planie zawarte były zadania opracowane na podstawie diagnoz, 
programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, świąt i tradycji szkolnych 
i państwowych oraz programów, w których szkoła uczestniczyła. Zadania rozbite na 
miesiące można było prowadzić różnymi metodami i w różnej formie. Dlatego mogły 
być i były realizowane przez wszystkie grupy świetlicowe w różnym zakresie. W ten 
sposób świetlica zapewniała wszechstronny rozwój wszystkich uczniów 
uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Dzieci w wyodrębnionych grupach 
realizowały zadania w poszerzonym zakresie i o wyższym stopniu trudności. 

(dowód: akta kontroli str.372, 375)   

Kurator Oświaty (na podstawie przekazanej przez Dyrektora Szkoły dokumentacji) 
ustalił, że w Szkole grupy wychowawcze zostały utworzone ze względu na dojazdy 
uczniów, czas pracy rodziców, wcześniejsze przyprowadzanie dzieci przez rodziców 
do szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 164-176)   

Wyodrębnione, wg złożonych przez Dyrektora Szkoły wyjaśnień, grupy ze względu 
na potrzeby i zainteresowania (liczące 23 uczniów na 200 zapisanych do świetlicy26) 
nie posiadały wyodrębnionych planów pracy oraz dzienników zajęć w świetlicy. 

2.1.6. Realizacja programu zajęć świetlicowych. 

                                                      
26 Stan na 30.09.2015 r. 
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2.1.6.1. W wybranym do badań miesiącu (kwiecień 2016 r.) w planie pracy 
w świetlicy zostały ujęte 4 bloki tematyczne zajęć dla wszystkich grup 
wychowawczych: 1. Hobby i zainteresowania - Formy spędzania wolnego czasu; 2. 
Kwiecień plecień, bo przeplata - pogadanka na temat ubierania się zgodnego 
z warunkami atmosferycznymi, kształcenie umiejętności obserwacji zmian 
pogodowych, powiedzenia i przysłowia związane ze zdrowiem - wspólne 
wyjaśnianie znaczeń; 3. Dbamy o nasze środowisko naturalne - Światowy Dzień 
Ziemi - doskonalenie umiejętności pozyskiwania informacji, wyrabianie nawyków 
oszczędzania "zapasów Ziemi", pogadanka na temat "Co powodują 
zanieczyszczenia z naszym środowiskiem?", swobodne wypowiedzi uczniów na 
temat "Jak mogę pomóc Ziemi?"; 4. Zajęcia w ramach projektu - segregacja śmieci. 
W rocznym planie pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy ujęty został wniosek, 
aby zachęcać uczniów mających trudności w nauce do systematycznego odrabiania 
prac domowych w świetlicy w celu nadrobienia zaległości. Badanie w zakresie 
realizacji planu zajęć świetlicowych ujętych w kwietniu 2016 r. wykazało, że 
zrealizowano: 31 tematów uwzględniających potrzeby edukacyjne uczniów, 12 
uwzględniających potrzeby rozwojowe, 12 uwzględniających możliwości 
psychofizyczne, 22 rozwijające zainteresowania, 4 zapewniające prawidłowy rozwój 
fizyczny oraz zapewniono odrabianie zadań domowych. 

(dowód: akta kontroli str.145-158)   

Kurator Oświaty kontrolą objął 2 grupy. Podział na grupy nie uwzględniał wieku 
dzieci etapów edukacyjnych (nie zorganizowano odrębnych zajęć dla uczniów klas I-
III i IV-VI). Dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz sposób 
ich prowadzenia pozwalał realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy 
o systemie oświaty, co potwierdziły wyniki obserwacji oraz tematy zajęć 
świetlicowych. Obserwacja zajęć w świetlicy wykazała, że uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach umysłowych, zajęciach z wykorzystaniem komputera. Wychowawca 
stosował różne metody aktywizujące uczniów, np. burzę mózgów. Angażował 
wszystkich uczniów do zajęć. Uczniowie wykazywali zainteresowanie zajęciami, 
czuli się raczej bezpiecznie. Jednak podczas obserwacji trudno było zauważyć, że 
wychowawca uwzględniał specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, czy zwracał 
uwagę na ich samodzielność.  

(dowód: akta kontroli str. 164-169, 177-188)   

2.1.6.2. Badanie zapisów dziennika zajęć w świetlicy w kwietniu 2016 r. wykazało, 
że realizowane tematy były takie same dla wszystkich grup.  

(dowód: akta kontroli str. 151-155, 155-158, 259-260,265)   

Wychowawca świetlicy, prowadząca zajęcia w ramach programów ekologicznych, 
do których przystąpiła Szkoła w roku szkolnym 2015/2016 wyjaśniła, że liczba 
godzin świetlicowych, na których były realizowane zagadnienia programu 
„Odpakowani.pl” wynosiła 4627 a programu „Bateria pomysłów”- 2228. Dla uczniów 
z klas I-VI korzystających ze świetlicy i biorących udział w programie 
„Odpakowani.pl” zajęcia były dopasowane pod względem trudności do wieku, 
dlatego dzieci o różnym stopniu wiedzy i umiejętności mogły wykonywać 
przygotowane zadania. Program „Bateria pomysłów” realizowali uczniowie z klas IV-
VI. Zajęcia rozpoczynały się wprowadzeniem do tematu (pogadanka) i kończyły 
podsumowaniem, podczas którego uczniowie opowiadali o tym czego się 
dowiedzieli, co sprawiło im trudność. (…) Zajęcia prowadzone były przede 
wszystkim metodami aktywizującymi. Dzieci były zaangażowane w wykonywanie 

                                                      
27 W roku szkolnym 2015/2016. 

28 Jw. 
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prac różnymi technikami, a wybrane metody rozwijały u nich twórcze myślenie. 
Prowadzone zajęcia świetlicowe, w których brały udział dzieci młodsze (z klas  
0 i 1-3) różniły się od zajęć prowadzonych z dziećmi starszymi (z klas 4-6).  
Dla dzieci młodszych czytałam fragmenty książek, ekokomiksy, ekobroszury  
o tym jak ludzie ”produkują” śmieci/odpady, i tłumaczyłam pojęcia związane  
z ekologią i segregacją odpadów. (…) Starsze dzieci w rozwiązywaniu zadań  
(np. w krzyżówkach) wyszukiwali informacji w Internecie i książkach 
popularnonaukowych, znacznie częściej grali w ekokarty zamieszczone na stronie 
internetowej organizatorów projektu, jak i karty tekturowe. (…) Dla pozostałych 
dzieci na zajęciach świetlicowych w ramach programu odpakowani.pl uczniowie klas 
starszych uczyli młodsze dzieci posługiwania się myszką komputerową, aby grać 
w quizy, czytali im polecenia i proponowane odpowiedzi. Pokazywali jak zaznaczać 
poprawne odpowiedzi. Z uwagi na duże zainteresowanie rozwiązywaniem quizów, 
na Dzień Ziemi, dla chętnych uczniów został ogłoszony konkurs na „Szkolnego 
Mistrza Segregacji Odpadów”. Mistrzem mogła zostać z każdego poziomu 1 osoba, 
która rozwiązała poprawnie wszystkie zadania.  Oddzielnie zadania były dla klas 1-3 
i dla klas 4-6 ze względu na poziom trudności. (…) Na zajęciach świetlicowych 
w ramach programu „Bateria pomysłów” pozostałymi uczniami byli głównie 
uczniowie klas młodszych, którzy lubią rysować, malować, wycinać. Grupa 
dziewczynek zainteresowana propozycją namalowania komiksu o bateriach, 
uczestniczyła w wymyślaniu scenek, które później rysowały i malowały. Dwa 
komiksy zostały wykonane w całości. Jeden z nich został wykorzystany do kampanii 
reklamowej.(…) W konkursie fotograficznym z projektu Odpakowani.pl pt. „Moja 
EKOokolica” zajęliśmy 82 miejsce na 198 szkół podstawowych w Polsce. 
EKOzespół w tym projekcie tworzyły dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe 
(…), którzy systematycznie byli w świetlicy we wtorki od godziny 8.30 do godziny 
9.30 i brali udział w programie.(…) W konkursie na kampanię edukacyjno-
informacyjną dla rówieśników na temat potrzeby właściwego zagospodarowania 
zużytych baterii i sposobów na ograniczenie zużycia jednorazowych baterii 
w ramach ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Bateria pomysłów” w naszym 
województwie zajęliśmy 5 miejsce. W Polsce na 89 szkół zakwalifikowanych do 
konkursu zajęliśmy 37 miejsce.  

(dowód: akta kontroli str. 159-163)   

2.2. W wyniku oględzin29 ustalono, że świetlica była wyposażona m.in. w stół 
z grami „4 w 1”, odtwarzacz DVD, 2 telewizory, 3 radia, 2 radiomagnetofony, 
komputer z głośnikami, laptop, 3 zestawy klocków „Świat robotów”, 2 zestawy 
gimnastyczne oraz sprzęt sportowy (m.in. miniszczudła, szczudła sensoryczne, piłki 
gimnastyczne), 4 zestawy różnych klocków, gry dydaktyczne i edukacyjne (szachy-
warcaby, domino, puzzle, chusta animacyjna, „Bucket Blest”, zestaw znaków 
drogowych), karty do gry i obrazkowe (UNO-1, „Piotruś”), 122 książki dla dzieci oraz 
przybory i  narzędzia do prac plastycznych i technicznych. 

(dowód: akta kontroli str.82-114)   

Kurator Oświaty ustalił, że wyposażenie świetlicy jest właściwe do prowadzonych 
zajęć: gry, kolorowanki, materiały plastyczne, książki, wiersze, laptop etc. 

(dowód: akta kontroli str.164-176)   

2.3. Strukturę czasu obecności uczniów w szkole przeanalizowano  
na podstawie grupy 23 uczniów imiennie zapisanych do świetlicy w roku szkolnym 
2015/2016. Ze względu na niewpisanie w dzienniku zajęć w świetlicy imion i nazwisk 

                                                      
29 Oględziny przeprowadzono w sali nr 25 (będącej jednocześnie stołówką) podczas zajęć świetlicowych, których tematyka była 
powiązana ze zbliżającym się Światowym Dniem Pluszowego Misia. 
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uczniów dojeżdżających nie zostali oni uwzględnieni w tym badaniu.  Z 23 uczniów 
5 było z klas „0”, 15 z klas I-III, 3 z klas IV. Analiza wykazała, że w okresie od 4 do 
8.04.2016 r. (1 tydzień) łącznie przebywali oni w Szkole 470 godzin, z tego na zajęciach 
świetlicowych 42 godziny, a na zajęciach lekcyjnych 428 godzin. Procentowy udział 
obecności uczniów na zajęciach świetlicowych do łącznego czasu ich przebywania  
w szkole w badanym tygodniu wyniósł łącznie 8,94%, z tego: uczniów klas „0” - 5,33%, 
uczniów klas I-III - 12,37%. Uczniów klas IV nie uczestniczyli w zajęciach świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 189-222)   

Liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela badano na podstawie 
dwóch wybranych okresów, tj.: od 7 do 11.12 2015 r. i od 4 do 8.04.2016 r. oraz 
podczas zajęć prowadzonych 24.11.2016 r. i ustalono, że na 4 z 89 przeprowadzonych 
godzin zajęć30 liczba uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela 
przekraczała 2531. Badania wykazały również, że na jednej godzinie prowadzonych 
zajęć w ww. okresie w świetlicy przebywały dzieci, które zostały skierowane tam z 
powodu nieobecności nauczyciela32.  

(dowód: akta kontroli str. 82-86, 190-194, 223-227, 251-254, 261, 264)   

Dyrektor Szkoły wyjaśniła Jeżeli wychowawca w ramach godzin świetlicowych realizuje 
opiekę nad uczniami w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela, liczbę uczniów 
powinien wpisać w dzienniku zajęć świetlicowych, a obecności poszczególnych uczniów 
zaznaczyć w dzienniku lekcyjnym.  

(dowód: akta kontroli str. 353-357)   

Badania kontrolne wykazały, że w dzienniku zajęć w świetlicy nie odnotowano 
obecności odpowiednio 12 i 13 uczniów z 23 zapisanych, którzy w analizowanych 
okresach uczestniczyli w lekcjach. Dyrektor Szkoły wyjaśniła W  tygodniach 
poddanych badaniom dzieci, które były zapisane do świetlicy, ale nie uczestniczyły 
w zajęciach świetlicowych kończyły lekcje o godz. 14.25 15.15 i zaraz po lekcjach 
odjeżdżały do domu. Natomiast dzieci rozpoczynające zajęcia lekcyjne w godzinach 
rannych były odbierane przez rodziców/opiekunów bezpośrednio po skończonych 
lekcjach.  

(dowód: akta kontroli str. 261, 264, 373, 375)    
Z wyjaśnień wynika, że wychowawcy nie znali przyczyn nieobecności na zajęciach 

świetlicowych uczniów, którzy uczestniczyli w lekcjach. Badaniem były objęte tylko 

dzieci zapisane do świetlicy na wniosek rodziców. 

2.4. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w świetlicy szkolnej prowadzone były 
dzienniki zajęć w formie papierowej, w których zapisywano m.in. cele i zadania zajęć 
oraz sposoby ich realizacji, plan zajęć dnia, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne do 
realizacji w danym roku szkolnym w podziale na miesiące. W roku szkolnym 
2016/2017 do 14.11.2016 r. dziennik zajęć w świetlicy był prowadzony w formie 
papierowej. Od 15.11.2016 r. dziennik świetlicy prowadzony był tylko w formie 
elektronicznej w systemie eŚwietlica.pl – Dziennik Elektroniczny Świetlicy za 
pośrednictwem strony internetowej eswietlica.pl. 

(dowód: akta kontroli str.255-267, 377)   

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że we wniosku do organu prowadzącego o wyrażenie  
zgody na prowadzenie dziennika w formie elektronicznej przedstawiła następujące 
korzyści wynikające z prowadzenia dziennika w takiej formie: zbiera w jednym 

                                                      
30 W pierwszym tygodniu 45, w drugim 36, a w dniu oględzin 8. 

31 Liczba uczniów objętych opieką przez 1 nauczyciela została przekroczona w dniu 7 grudnia 2015 r. na czwartej godzinie 
świetlicowej o 9 uczniów i 8 grudnia na drugiej, trzeciej i szóstej godzinie świetlicowej odpowiednio o 6, 5, 3 uczniów. 

32 8 grudnia 2016 r. na trzeciej godzinie świetlicowej 23 uczniów przebywało na świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela. 
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miejscu wszystkie informacje dotyczące ucznia, które mogą być przydatne  
w prawidłowym sprawowaniu opieki świetlicowej; szybka i dokładna kontrola nad 
ilością dzieci przebywających w świetlicy lub na zajęciach dodatkowych; kontrola 
liczby uczniów przypadających w danym czasie na jednego wychowawcę; kontrola 
osób odbierających dzieci ze świetlicy; sprawna i szybka obsługa dziennika; 
mniejszy koszt zakupu (jeden program). Szkoła jest zadowolona z funkcjonowania 
dziennika elektronicznego…. 

(dowód: akta kontroli str. 373, 375-376)   

2.5. Ocen realizacji planu świetlicy za lata 2014/2015 i 2015/2016 dokonały Dyrektor 
i Wicedyrektor Szkoły na podstawie obserwacji zajęć oraz kontroli dziennika zajęć 
w świetlicy. Ponadto wychowawcy świetlicy przedkładali Dyrektorowi Szkoły, na 
koniec każdego roku szkolnego notatki służbowe w zakresie zrealizowanych godzin 
zajęć świetlicowych33 w danym temacie i nabytych przez uczniów umiejętności.  

(dowód: akta kontroli str. 31-36, 268-269)   

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że analizowała realizację planów pracy świetlicy, biorąc 
pod uwagę sprawozdania z ich realizacji i notatki służbowe wychowawców świetlicy 
przedstawiane dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej. Wnioski wynikające 
z realizacji planu były wykorzystywane do opracowania planu na następny rok. 

(dowód: akta kontroli str. 373, 376) 

W sprawie zmian, jakie są wskazane w funkcjonowaniu świetlic szkolnych, 
z związku ze zmianą z dniem 4 czerwca ustawy o systemie oświaty, Dyrektor Szkoły 
stwierdziła (…) Moim zdaniem w świetlicy powinien być stały wychowawca – jeden 
lub 2 w zależności od liczby godzin pracy świetlicy. Jednak z powodu braku 
możliwości przyznania odpowiedniej do potrzeb liczby etatów w świetlicy funkcję 
wychowawcy pełni duża liczba nauczycieli (często zamiennie i od 1 do 2 godzin). Na 
jednego wychowawcę przypada nie więcej niż 25 dzieci. Mając na uwadze długi 
czas przebywania na świetlicy niektórych uczniów (2 - 3 godziny), zajęcia powinny 
być dla nich atrakcyjne, a warunki lokalowe, co najmniej dobre. W szkołach o dużej 
liczbie dzieci dojeżdżających kilka pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę. 
Wyposażenie świetlic powinny stanowić ciekawe, nowoczesne i estetyczne sprzęty 
oraz zabawki. Meble świetlicowe powinny być dostosowane do wzrostu dzieci. 
Powinny być zapewnione również warunki do organizowania zajęć świetlicowych na 
boisku szkolnym czy placu zabaw. W zakresie wychowania: zajęcia w świetlicy  
powinny być nastawione głównie na cel wychowawczy, czyli realizacja zadań 
programu wychowawczo-profilaktycznego. Celem powinno być przede wszystkim 
kształtowanie samodzielności i umiejętności współpracy w kontaktach 
z rówieśnikami poprzez stworzenie warunków sprzyjających zabawom w małych 
grupach, także kształtowanie postaw prospołecznych, aktywizowanie, zachęcanie 
do udziału w konkursach, imprezach różnego rodzaju, uroczystościach. W zakresie 
dydaktyki: pomoc w odrabianiu zadań domowych, dobre warunki do odrabiania 
lekcji, rozwijanie zainteresowań, przygotowywanie uczniów do konkursów, 
wyposażenie w czasopisma, książki, gry i zabawki dydaktyczne. Większość tych 
zmian związana jest z nakładem większych środków finansowych na 
funkcjonowanie świetlic szkolnych. Dużym utrudnieniem dla wychowawców świetlicy 
jest obowiązek zaznaczania obecności dzieci dowożonych do szkoły i oczekujących 
w świetlicy na zajęcia lekcyjne od 5 do 15 minut. Zgodnie z przepisami dziennik 

                                                      
33 Zajęcia świetlicowe zostały zrealizowane w blokach tematycznych w roku szkolnym 2014/2015 przez 1.287 godzin, 
w 2015/2016 - 1.333 godzin, w tym odpowiednio: szkoła (Blok obejmował tematy: Patron, świetlica, Biblioteka, Uczenie się -
zasady, nawyki, Rozwiązywanie konfliktów, Książka Moje mocne strony, Wyścig po 6, Dobre wychowanie, Ferie zimowe 
i wakacje) przez  355 i 420 godzin; hobby (Blok obejmował tematy: Nasze hobby i zainteresowania, Konstrukcje z klocków, 
Ciekawostki, łamigłówki, krzyżówki) przez 189 oraz 481 godzin. 
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powinien być prowadzony dla grup świetlicowych. Grupy są utworzone wg kryterium 
godzin przyjazdów i odjazdów autobusów szkolnych oraz godzin zakończenia lekcji. 
Dziecko przebywające w świetlicy nawet 5 czy 15 minut powinno mieć odznaczoną 
obecność, co w praktyce czasem jest niewykonalne bądź utrudnione z różnych 
względów. Zaznaczanie obecności zajmuje dużo czasu i powoduje, ze wychowawca 
przerywa zajęcia i skupia się na ww. czynności. Wychowawcy świetlicy wielokrotnie 
wnioskowali, aby w dzienniku świetlicy zaznaczać obecności uczniów 
przebywających w świetlicy dłużej niż 30 minut. Dobrze byłoby gdyby np. w celu 
usprawnienia pracy w świetlicy zmieniono wymogi w tym zakresie dla dzieci 
dowożonych i oczekujących w świetlicy krócej niż godzinę, albo chociaż 30 minut. 

(dowód: akta kontroli str.335, 339-340) 

Wychowawcy świetlicy określając zmiany, jakie w ich ocenie są wskazane w 
funkcjonowaniu świetlic szkolnych, z związku ze zmianą z dniem 4 czerwca ustawy 
o systemie oświaty, najczęściej (4 z 6) wskazywali na potrzebę zmniejszenia 
liczebności uczniów w grupie (jeden nauczyciel wskazał na maksymalną liczbę 15 
osób). Ograniczenie liczebności uczniów na zajęciach mogłoby wpłynąć korzystnie 
na zapewnienie bezpiecznego pobytu wszystkich dzieci w świetlicy i zmniejszenie 
hałasu, który męczy, może wywołać rozdrażnienie i uniemożliwia np. odrabianie 
zadań domowych. Ponadto, nauczyciele (4 z 6) wskazali, że powinny być 
organizowane grupy, w których bierze się pod uwagę potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci i możliwości psychofizyczne, gdyż każde dziecko posiada różne 
predyspozycje i inny bagaż doświadczeń. Jeden nauczyciel wskazał, że świetlica 
powinna dysponować bogatą ofertą zajęć lubianych przez dzieci i oczekiwanych 
przez rodziców oraz konieczność ciągłego doposażania świetlicy w nowe gry, 
przybory szkolne oraz nowe zabawki. 

(dowód: akta kontroli str. 270-282) 

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

(dowód: akta kontroli str. 331-334) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Podczas 4 z 89 przeanalizowanych godzin zajęć świetlicowych pod opieką 
jednego nauczyciela pozostawało ponad 25 uczniów, tj. 7.12.2015 r.  
na czwartej godzinie świetlicowej dodatkowo 9 oraz 8.12.2015 r. na drugiej, 
trzeciej i szóstej godzinie odpowiednio 6, 5, 3 uczniów, co było niezgodne  
z art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str.251-254) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła W określonych dniach pod opieką jednego nauczyciela 
pozostawało więcej niż 25 uczniów, ponieważ wychowawca świetlicy opiekował 
się klasą w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. Nieobecności w tych 
dniach wypadły nagle, więc nie były wcześniej zgłoszone dyrektorowi, który 
w takim przypadku nie miał możliwości zaplanowania zastępstw.  Ponieważ 
w świetlicy w wymienionych godz. przebywała zawsze mała liczba dzieci 
oczekujących na lekcje (niektóre dzieci tylko 10 -15 min) zastępstwo zostało 
przydzielone nauczycielowi w świetlicy. Doświadczony nauczyciel nie miał 
problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa grupie liczącej ponad 25 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 372, 375) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W dziennikach zajęć świetlicy szkolnej w latach szkolnych 2014/2015  
i 2015/2016 nie były wpisane imiona i nazwiska oraz oddziały, do których 
uczęszczało odpowiednio 19834 i 17735 uczniów zapisanych do świetlicy, 
co stanowiło naruszenie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji36.  

(dowód: akta kontroli str. 387) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła W dziennikach zajęć w świetlicy zastosowano 
zaznaczanie liczby uczniów z danej klasy na określonej godzinie i w określonym 
dniu. Tylko dzieci, których rodzice zgłosili, że będą przebywać od rana do 
ostatniego autobusu lub codziennie w określonych godzinach zostały zapisane 
do dziennika imiennie. Przyczyną takiego rozwiązania jest bardzo duża grupa 
dzieci korzystających ze świetlicy w ramach dowozów szkolnych. Każdego roku 
liczba dzieci dowożonych przekracza 170. Dzieci te tworzą codziennie kilka grup 
– najmniej 6. Nie są to codziennie te same grupy, a bardzo często różne, co 
uwarunkowane jest ich planem lekcji w poszczególne dni i godzinami odjazdów 
autobusów. W ciągu tygodnia tworzy się ponad trzydzieści grup. Zakupienie 
dzienników dla każdej grupy generuje koszty, które dla szkoły są dużym 
obciążeniem finansowym. Czas przebywania w świetlicy dzieci dojeżdżających 
jest bardzo różny i wynosi od 5 min do 2 godzin. Najwięcej dzieci oczekuje na 
odwozy od 5 do 15 minut. Tych dzieci nie wpisano do dziennika z powodu ich 
krótkiego czasu przebywania w świetlicy. Dzieci dojeżdżające, które spędzały 
w świetlicy godzinę i dłużej były odnotowane liczbowo w dzienniku przy swojej 
klasie, natomiast ich nazwiska znajdowały się na dodatkowej liście dzieci 
dojeżdżających. Z imienia i nazwiska wpisano tylko dzieci przebywające 
w świetlicy na wniosek rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 335, 337-338) 

W trakcie kontroli Kurator Oświaty wydał zalecenie pokontrolne w sprawie   
prowadzenia dziennika zajęć świetlicy szkolnej zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str.164-176) 

W trakcie oględzin stwierdzono, że dziennik zajęć świetlicy jest prowadzony  
w formie elektronicznej. W dzienniku było zapisanych według oddziałów  
199 uczniów z imienia i nazwiska.  

(dowód: akta kontroli str.82-86) 

W Szkole niektóre grupy (7 z 41 funkcjonujących w roku szkolnym 2015/2016) 
utworzone zostały, wg złożonych wyjaśnień, w oparciu o rozpoznane wcześniej 
potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów. Natomiast przy 
organizacji pozostałych kierowano się przede wszystkim godzinami przyjazdów 
i odjazdów środków transportu, w ramach zorganizowanego przez gminę 
bezpłatnego dowozu uczniów; godzinami rozpoczęcia i zakończenia lekcji 
w poszczególnych dniach tygodnia.  

Szkoła prowadziła zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne, 
rozwojowe, możliwości psychofizyczne i rozwijające zainteresowania uczniów. 
Tematyka prowadzonych zajęć świetlicowych była taka sama dla wszystkich grup 

                                                      
34 według stanu na 30 września 2014 r. 

35 według stanu na 30 września 2015 r. 

36 Dz.U. poz.1170, ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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wychowawczych. Metodyka ich prowadzenia, wg złożonych wyjaśnień, została 
zróżnicowana ze względu na wiek uczniów.  

Z ustaleń Kuratora Oświaty wynika, że podział na grupy wychowawcze  
nie uwzględniał wieku dzieci etapów edukacyjnych (nie zorganizowano odrębnych 
zajęć dla uczniów klas I-III i IV-VI). Dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy 
wychowawczej oraz sposób ich prowadzenia pozwalał realizować cele określone  
w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.  

W badanym okresie podczas czterech z 89 przeanalizowanych godzin zajęć 
świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela pozostawało ponad 25 uczniów, co 
stanowiło naruszenie art. 67 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych 

3.1. W planach nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 
i 2016/201737 ujęto kontrole pn. „Dokumentacja pracy w świetlicy”  
w formie przeglądu dziennika zajęć świetlicowych oraz obserwacji zajęć, które miały 
być przeprowadzone: 24-26.09.2014 r. i 12-15.05.2015 r.; 14-26.10.2015 r. i 10-
12.05.2016 r. oraz 24-26.10.2016 r. i 10-12.05.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 283-303, 325-326) 

Do września 2016 r.38 zostały zrealizowane cztery kontrole i trzy obserwacje zajęć 
świetlicowych39 w wyniku, których wydano jedno zalecenie pokontrolne (które 
zostało zrealizowanie). 

(dowód: akta kontroli str. 325-326, 393, 394) 

Dyrektor Szkoły oświadczyła, zaplanowana w maju 2015 r. obserwacja zajęć 
…odbyła się, jednak nie został z niej sporządzony arkusz obserwacji.  

(dowód: akta kontroli str. 395) 

Dyrektor Szkoły monitorowała realizację wniosków i rekomendacji wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 390-391)  

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach wewnętrznej ewaluacji przeprowadzono 
badania w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjności 
organizowanych w niej zajęć. Wnioski i rekomendacje dotyczyły m.in.: zwiększenia 
liczby nauczycieli w świetlicy (realizacja wniosku uwarunkowana stanowiskiem 
organu prowadzącego); doposażenia świetlicy w gry i przybory plastyczne; 
przeprowadzenia wśród uczniów ankiety na początku roku diagnozującej 
zapotrzebowanie na poszczególne zajęcia proponowane w świetlicy; zachęcenia 
wszystkich dzieci przebywających na świetlicy do udziału w zajęciach, 
uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych w świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 305-318)   

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że wszystkie wnioski i rekomendacje zostały 
zrealizowane, a ustalenia z nadzoru pedagogicznego zostały wykorzystane  
do poprawy funkcjonowania świetlicy szkolnej w następujący sposób: 1) Kontrola 

                                                      
37 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  
15 września 2014 r.  Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 został  przedstawiony na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej 14 września 2015 r. 

38 Niniejsza kontrola NIK rozpoczęła się 7.10.2016 r. 

39 W tym protokół kontroli nr 30A/2014/2015 z 19.09.2014 r.; arkusz z obserwacji zajęć z 27.02.2015 r.; protokół kontroli  
nr 13/2015/2016 Z 24.02.2016 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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dokumentacji świetlicy wpłynęła na bardziej systematyczne wpisywanie tematów 
zajęć i podpisywanie na bieżąco ich realizacji. 2) Obserwacja zajęć pozwoliła 
dyrektorowi zorientować się, w jaki sposób są one prowadzone, ile dzieci bierze 
w nich udział, jakimi metodami pracy są prowadzone zajęcia. Zalecenia pokontrolne 
wpłynęły na poprawę efektywności pracy nauczyciela i indywidualizację zajęć. 
3) Poprzez dokonanie ewaluacji wewnętrznej szkoła zdiagnozowała potrzeby 
rodziców i uczniów dotyczące zainteresowań uczniów, rodzajów zajęć 
świetlicowych, bezpieczeństwa uczniów, pomocy dydaktycznych itp. W wyniku 
ewaluacji ustalono rekomendacje do dalszej pracy świetlicy szkolnej, a ich realizacja 
wpłynęła na poprawę funkcjonowania świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 336, 341-342, 372, 374)   
 

3.2. Organ prowadzący Szkołę w okresie objętym kontrolą, każdego roku w sierpniu, 
kontrolował Szkołę, w tym i świetlicę szkolną pod kątem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły. Podczas 
tych kontroli przeprowadzony był m.in. ogląd budynku, sal lekcyjnych 
i świetlicowych. Wyposażenie świetlicy i jej estetyka nie budziły zastrzeżeń.  

 (dowód: akta kontroli str. 343-346, 329-330) 

3.3. Do września 2016 r.40 Kurator Oświaty nie przeprowadził kontroli oraz ewaluacji 
zewnętrznej szkoły lub problemowej zajęć świetlicowych. Na zlecenie NIK, Kurator 
Oświaty przeprowadził 18.10.2016 r. kontrolę doraźną w zakresie organizacji, 
prowadzenia zajęć świetlicowych oraz wyposażenia świetlicy szkolnej. Zostały 
wydane 3 zalecenia pokontrolne, dotyczące prowadzenia dokumentacji świetlicy 
i 1 dotyczące prowadzenia zajęć w sposób zapewniający dostosowanie treści, 
metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. 

  (dowód: akta kontroli str. 343-346) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
poprzez kontrole i obserwacje zajęć świetlicowych oraz przeprowadzonej w roku 
szkolnym 2013/2014 ewaluacji wewnętrznej. Wykorzystywała ustalenia wynikające 
ze sprawowanego nadzoru do poprawy funkcjonowania świetlicy szkolnej.  

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: 

Zapewnienie pozostawania pod opieką jednego nauczyciela nie więcej niż 25 
uczniów. 

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 
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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 wniosku pokontrolnego 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   12.01.2017 r. 
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