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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 Mirela Zając, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LSZ/88/2016 
z dnia 13.10.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Lidia Wiznerowicz-Gliwna, Dyrektor Szkoły od 01.09.1999 r.1 
(dowód: akta kontroli str. 274-276) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Szkoła przy organizacji grup wychowawczych w świetlicy, w okresie objętym 
kontrolą3, kierowała się przede wszystkim etapem edukacyjnym uczniów4. 
Diagnozowała potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz zainteresowania uczniów, 
ale na tej podstawie nie tworzyła grup wychowawczych.  

Zachodniopomorski Kurator Oświaty5 w przeprowadzonej na zlecenie NIK6 kontroli 
m.in. ustalił, że w świetlicy realizowano rożne rodzaje zajęć świetlicowych stosując 
metody pracy oglądowe, słowne i praktycznego działania. 

Szkoła opracowała ogólne zasady bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy 
m.in. dotyczące odpowiedzialności wychowawców i pozyskiwania informacji 
o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach.  

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

Dyrektor Szkoły sprawowała nadzór nad świetlicą szkolną, poprzez kontrolę 
dzienników zajęć w świetlicy oraz obserwację zajęć. Ustalenia ze sprawowanego 
nadzoru wykorzystywane były do poprawy funkcjonowania świetlicy. 

                                                      
1 Zwana dalej Dyrektorem lub Dyrektorem Szkoły. 
2 Najwyższa Izba Kontroli (zwana dalej także 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 
3 Od 01.09.2014 r. - do czasu zakończenia czynności kontrolnych. Do celów porównawczych przewiduje się badanie kontrolne 
dokumentów obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 oraz wybranych danych liczbowych od 2011 r. 

4 Tj. przynależnością uczniów do klas I-III lub IV-VI. 

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. 

Ocena ogólna2 
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Szkoła po zmianie w dniu 4 czerwca 2014 r. ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty7 zmieniła Statut, w celu uwzględnienia w nim nowego brzmienia 
art. 67 ust. 5 ustawy. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Szkole według stanu na 30 września uczyło się: 

 w 2014 r. 275 uczniów, w tym 151 w klasach I-III; do świetlicy zapisanych było 
69, w tym 59 z klas I-III; 

 w 2015 r. 304 uczniów, w tym 169 w klasach I-III; do świetlicy zapisanych było 
95, w tym 81 z klas I-III;  

 w 2016 r. 281 uczniów, w tym 147 w klasach I-III; do świetlicy zapisanych było 
68, w tym 58 z klas I-III. 

Liczba uczniów dowożonych wyniosła odpowiednio 23 (w tym 9 z klas I-III), 18 (11), 
16 (11). W badanym okresie utworzono odpowiednio 3, 4, 4 grupy wychowawcze.  

(dowód: akta kontroli str. 163-164) 

Lekcje szkolne odbywały się w godzinach 8.00 – 14.30. Świetlica funkcjonowała od 
7.00 do 15.008.  

(dowód: akta kontroli str. 163) 

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

(dowód: akta kontroli str. 235, 238) 

1.2. Organizacja świetlicy szkolnej. 

1.2.1. W latach objętych kontrolą przyjęte założenia organizacyjne dotyczące pracy  
świetlicy uregulowane zostały w nw. aktach: 

 Statucie Szkoły z 31.08.2015 r. (poprzedni z 24.06.2009 r.), 

 Regulaminie świetlicy z 01.09.2015 r. (poprzedni z 01.09.2009 r.), 

 Regulaminie Szkoły z 01.09.2015 r. (oraz w regulaminie obowiązującym 
przed tą datą), 

 planie pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

 dzienniku zajęć świetlicy.  
(dowód: akta kontroli str. 5) 

Statut stanowił, że do świetlicy przyjmuje się: dzieci pracujących rodziców; uczniów, 
którzy z powodu braku opieki domowej mają nieodpowiednie wyniki w nauce; dzieci 
dojeżdżające. Wg Regulaminu do świetlicy kierowani są również uczniowie, przez 
dyrekcję Szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nie uczęszczające 
na lekcje religii lub zwolnione z wychowania fizycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

Odpowiedzialnym wg Statutu za opracowanie planu był wychowawca świetlicy.  Nie 
został określony termin sporządzenia planu i forma jego zatwierdzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 7) 

                                                      
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. Dalej: ustawa o systemie oświaty lub Ustawa. 

8 Zajęcia świetlicowe nie kończyły się przed godzinami odjazdów autokaru dowożącego uczniów, które  

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor wyjaśniła, że nie ma konieczności określenia w statucie terminu 
sporządzenia planu świetlicy, gdyż na podstawie ramowego projektu planu pracy 
szkoły określane są terminy opracowania wszystkich planów pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 236, 240) 

Zasady odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć świetlicowych 
określał Statut. Wskazano w nim, że wychowawca świetlicy odpowiada 
za powierzoną mu grupę wychowanków, odprowadza dzieci dowożone 
na przystanek autobusowy i opuszcza go po odjeździe autobusu, nie pozostawia 
dziecka bez opieki w przypadku opóźnienia odbioru przez rodziców9, którzy 
nie wyrazili woli samodzielnego powrotu ucznia do domu oraz odpowiada 
za przekazanie dziecka po zakończeniu zajęć wyłącznie przez osobie wskazanej 
we wniosku o przyjęcie do świetlicy. W regulaminie Szkoły wskazano, że 
wychowawca odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków. 
Regulamin Świetlicy obowiązujący do 31.08.2015 r. określał, że wychowawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub 
zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.  

(dowód: akta kontroli str. 7) 

W kwestii sposobu uzyskiwania przez wychowawcę świetlicy informacji 
o nieobecności dziecka w szkole, Dyrektor wyjaśniła, że wychowawca uzyskuje 
te informacje od nauczyciela przyprowadzającego dzieci do świetlicy 
po zakończonych lekcjach. Ponadto można to sprawdzić w dzienniku lekcyjnym. 
Wykaz dzieci objętych opieką świetlicową uczęszczających na zajęcia dodatkowe 
jest dostępny na tablicy informacyjnej w świetlicy i nauczyciel może w każdej chwili 
sprawdzić, którzy uczniowie nie będą obecni na zajęciach. Rodzice na zebraniach 
klasowych byli informowani, że powinni zgłaszać, którego dnia ich dzieci na świetlicy 
nie będzie i często taką informację przekazywali pisemnie.  

(dowód: akta kontroli str. 237, 243) 

W szkole brak było pisemnych zasad przekazywania opieki nad dzieckiem 
zapisanym do świetlicy po zakończonych lekcjach i informowania o przyczynach 
nieobecności dziecka na zajęciach świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

Dyrektor wyjaśniła, że w szkole obowiązuje zasada przyprowadzania dzieci 
do świetlicy przez nauczyciela, który ma ostatnią lekcję z daną klasą. Jeżeli rodzic 
odbiera dziecko bezpośrednio po lekcji, nauczyciel przekazujący dzieci informuje 
o tym wychowawcę świetlicy, który wstawia dziecku nieobecność na zajęciach 
świetlicowych. Zasada ta nie jest zapisana w statucie, ponieważ była uważana 
za oczywistą i funkcjonowała prawidłowo od kilku lat. Mając jednak na uwadze 
własne bezpieczeństwo zostanie dokonana zmiana zapisu w statucie. Wychowawca 
świetlicy o nieobecności dziecka w szkole może dowiedzieć się sprawdzając 
dziennik lekcyjny, natomiast wykaz dzieci zapisanych do świetlicy, a jednocześnie 
uczęszczających na zajęcia dodatkowe dostępny jest na tablicy informacyjnej 
w świetlicy i nauczyciel w każdej chwili może sprawdzić, którzy uczniowie nie będą 
obecni w świetlicy. Ze świetlicy na zajęcia lekcyjne dzieci odprowadza nauczyciel 
pracujący w świetlicy, a za odprowadzenie uczniów do autobusu odpowiada 
wychowawca świetlicy, który przekazuje uczniów, opiekunowi sprawującemu opiekę 
w autobusie. Wszyscy uczniowie, których Szkoła ma obowiązek dowozić przed 
odjazdem zbierani są w holu Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 242) 

                                                      
9 Należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem. 



 

5 

Dyrektor wyjaśniając, w jaki sposób zmiana w 2014 r. art. 67 ust. 5 Ustawy, 
wpłynęła na przyjętą przez szkołę organizację świetlicy wskazała, że zapisy art. 67 
ust. 5 ustawy o systemie oświaty stanowią jedynie kosmetyczną zmianę, bowiem 
uszczegółowiono tylko to, co szkoła do tej pory robiła, wskazując, jakiego rodzaju 
zajęcia zapewnić musi świetlica i co one muszą uwzględniać. Potrzeby uczniów 
corocznie były diagnozowane na posiedzeniach zespołów metodycznych, 
wychowawców, nauczycieli, zebraniach rodziców i indywidualnych z nimi spotkań. 
Na ich podstawie sporządzane były plany pracy. Dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniami w ramach pracy zespołów z udziałem wychowawców świetlicy są 
wystarczające, aby określić potrzeby ww. artykułu.  

(dowód: akta kontroli str. 248, 251) 

1.2.2. Regulamin świetlicy stanowił, że kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów 
do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców 
dziecka na kwestionariuszu, rodzice składają wniosek do końca roku szkolnego, 
złożone wnioski są rozpatrywane przez wicedyrektora i wychowawców świetlicy do 
10 września każdego roku. Wcześniej obowiązujący Regulamin świetlicy nie 
zawierał postanowień dotyczących trybu przyjmowania uczniów do świetlicy 
szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

Wzór wniosku o przyjęcie ucznia do świetlicy obowiązywał od roku 2015/2016. 
Na rok szkolny 2014/2015 brak było takiego wzoru. Dyrektor wyjaśniła, że wówczas 
rodzice zgłaszali potrzebę uczęszczania dziecka do świetlicy bezpośrednio 
do wychowawcy klasy, ten przekazywał informację do świetlicy (wszystkie dzieci 
zgłoszone w ten sposób zostały do świetlicy przyjęte).  

(dowód: akta kontroli str. 8, 153, 209, 236) 

Statut Szkoły jak i Regulamin świetlicy nie określały procedury badania oczekiwań 
rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu w świetlicy. 
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono w szkole ankietę anonimową wśród 
rodziców pn. „diagnoza potrzeb pracy świetlicy – czego rodzice oczekują 
w organizacji pracy świetlicy szkolnej” oraz wśród korzystających ze świetlicy 
uczniów pn. „Moja świetlica”. W latach wcześniejszych Szkoła nie diagnozowała 
w formie ankiet oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez dziecko czasu 
w świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 148-152) 

Dyrektor wyjaśniła, że w latach wcześniejszych informacje takie pozyskiwane były 
przez szkołę podczas indywidualnych spotkań z rodzicami oraz rozmów z nimi 
na zebraniach rodziców. Dyrektor zwróciła uwagę, że wyniki przeprowadzonej 
ankiety w roku 2016/201710 pokrywają się z tymi informacjami.  

(dowód: akta kontroli str. 236-240) 

Na rok szkolny 2014/2015 wpłynęło 69 zgłoszeń o przyjęcie dziecka do świetlicy, 
na 2015/2016 – 91 wniosków. Wszystkie dzieci zostały przyjęte do świetlicy. 
Wnioski na rok szkolny 2015/2016 zostały rozpatrzone zgodnie z zapisami 
Regulaminu i nie zawierały zapisów dotyczących deklaracji opłat miesięcznych na 
fundusz świetlicy oraz jakichkolwiek innych form wsparcia finansowego świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 241) 

We wnioskach o przyjęcie do świetlicy zawarto pytanie o „przewlekłe choroby oraz 
inne ważne informacje dotyczące zdrowia i zachowania dziecka”. W przypadku 14 

                                                      
10 W ankiecie wzięło udział 81,4% uprawnionych. Godziny pracy świetlicy wg ankietowanych były odpowiednie (91,6% 
odpowiedzi). 97,7% ankietowanych było zadowolonych z opieki świetlicowej. Ponad 58% ankietowanych uznało, że najbardziej 
cenią dla swojego dziecka zabawy integracyjne, a 39,6% wskazało na zabawy dydaktyczno-tematyczne. 
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wniosków11 rodzice uczniów wpisali choroby bądź inne ważne informacje dotyczące 
zdrowia i zachowania dziecka. Wnioski zawierały zapis: „Wyrażam zgodę na 
zebranie danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych 
do odbioru dziecka przez Dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych”.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 153) 

Dyrektor wyjaśniając, czy i co się zmieniło w funkcjonowaniu świetlicy szkolnej 
w związku ze zmianą Ustawy z dniem 4 czerwca 2014 r. wskazała, że zmiana 
ustawy wymusiła rozszerzenie katalogu zobowiązań Szkoły wobec rodziców 
i uczniów w zakresie organizacji opieki świetlicowej. Jednak zmiany te nie zostały 
obudowane konkretnymi wymaganiami wobec organów prowadzących 
np. standardami zatrudniania wychowawców w stosunku do liczby uczniów 
zapisanych do świetlicy, czy też wydłużania godzin pracy świetlicy w danym dniu. 
Nie dokonano zmian dotyczących zasad zwiększania etatów wychowawców 
w zależności od zwiększającej się liczby uczniów w świetlicy w ciągu roku 
szkolnego. Nie określono standardów godzin pracy świetlicy. Spowodowało 
to sytuację, że etaty wychowawców wypełniane były tzw. godzinami karcianymi. 
Interpretacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, że godziny te mają być jedynie 
uzupełnieniem w celu uatrakcyjnienia zajęć świetlicowych nie była uznawana 
przez organ prowadzący, co skomplikowało organizację pracy świetlicy. Ponadto 
wprowadzono zapis art. 67 ust. 4 Ustawy dając swobodę organizacji zajęć 
świetlicowych, a z drugiej strony pozostawiono archaiczny zapis w rozporządzeniu 
o ramowych statutach, czyli odniesienie do grup wychowawczych ograniczający 
tę swobodę i komplikujący organizację pracy świetlicy. Dotychczas nauczyciel 
pracujący w świetlicy w ramach art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela12, odbierał tę samą grupę dzieci z danego oddziału klasowego 
bezpośrednio od nauczyciela, który miał ostatnią lekcję w tej klasie (w dziennikach 
zajęć lekcyjnych zaznaczano, które dzieci korzystają z opieki świetlicowej) 
i realizował z nimi tematykę zajęć świetlicowych w innej sali. Następnie, 
po zakończonych zajęciach, przekazywał dzieci wychowawcy świetlicy, 
informując go, kto został odebrany przez rodziców, kogo nie było w szkole. Z uwagi 
na zalecenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z 28.11.2016 r., który uznał, 
że takie rozwiązanie było niezgodne z przepisami, zmieniona została organizacja 
pracy świetlicy. Ze względu na przekazywanie wychowawcy świetlicy uczniów danej 
klasy przez nauczycieli, którzy mieli ostatnią lekcję w oddziale oraz przekazywanie 
przez wychowawcę świetlicy grupy wychowawczej, a nie oddziału klasowego 
innemu nauczycielowi, zaburzony został porządek i skomplikowana praca 
wychowawców świetlicy. Wpływa to niekorzystnie na jakość prowadzonych zajęć 
świetlicowych i wydłużenie czynności organizacyjnych.  

Po zmianie ustawy o systemie oświaty w 2014 r., w Statucie Szkoły (31.08.2015 r.). 
wprowadzono zapisy o pomocy dzieciom w świetlicy w odrabianiu lekcji 
oraz rozwijania ich zainteresowań.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 235, 239) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że zmiany w Statucie wprowadzono z opóźnieniem 
w stosunku do zmiany z dniem 4 czerwca 2014 r. treści art. 67 ust. 5 Ustawy, 

                                                      
11 Ze wszystkich poddanych analizie za lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016.  
Były to wpisy: alergia na drzewa i trawy, alergia na miód i maliny, atopowe zapalenie skóry, astma, astma, dziecko z zespołem 
Dandy-Wolheo kłopoty z równowagą, dziecko jest trochę nieśmiałe i może mieć problem z zaklimatyzowaniem się, alergia – 
roztocza, trawy, pies i kot objawy astmy Inhalator plus krople do oka, alergia – pleśnie i trawy, astma oskrzelowa, astma 
oskrzelowa dziecięca, astma oskrzelowa, jednorazowy incydent chwilowego niedotlenienia, uczulenie na jad osy i innych 
owadów, astma oskrzelowa.  
12 Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm., zwana dalej Kartą Nauczyciela lub KN. 
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gdyż redaguje je zespół nauczycieli, którzy mają inne obowiązki, a ponadto 
nie są prawnikami.  

(dowód: akta kontroli str. 235, 239) 

1.3. Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok szkolny 2015/2016 zawierał 
takie same zadania i w ten sam sposób określał sposób ich realizacji, jak plan pracy 
dydaktyczno – wychowawczej świetlicy na rok szkolny 2013/201413. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 236, 241 - 242) 

Dyrektor wyjaśniła, że plany nie różniły się, gdyż jeden jak i drugi uwzględniały 
potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dzieci, 
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji, co jest zgodne z art. 67 Ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 236, 242) 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy szkolnej na rok 2015/2016 
sporządzono w układzie z podziałem na miesiące (od września do czerwca) 
ze wskazaniem tematu i rodzaju zadania opiekuńczo-wychowawczego np. wrzesień: 
temat: W królestwie jesieni, zadanie: zapoznanie z rodzajami grzybów. Tematy 
i zadania wskazane w planie pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy szkolnej 
na rok 2015/2016 ujęte zostały w pkt. 4 „Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne do 
realizacji w roku szkolnym 2015/2016” każdego z czterech dzienników zajęć 
świetlicy szkolnej. 
Plan zajęć świetlicowych w roku 2015/2016 wymieniał zajęcia rozwijające 
zainteresowania (a w 2013/2014 wskazywał na zajęcia dowolne według 
zainteresowań), zajęcia ruchowe lub gry stolikowe (ten zapis pojawił się dodatkowo 
w stosunku do planu na rok 2013/2014). Oba plany: na rok 2013/2014 
oraz 2015/2016 wymieniały zajęcia kierowane oraz odrabianie prac domowych.  

(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

Plan pracy świetlicy określał cele, jakie ma osiągnąć uczeń (m.in. prawidłowe 
nawyki w zakresie czynnego wypoczynku, higieny osobistej, czytanie dla zdobycia 
wiadomości) oraz sposoby ich realizacji (np. organizowanie czynnego wypoczynku 
dzieci po zajęciach lekcyjnych – zabawy i gry ruchowe, utrwalanie nawyków mycia 
rąk, czytelnictwo).  

(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

Plan pracy świetlicy nie zawierał wskaźników pozwalających stwierdzić, które cele 
zawarte w planie zostały zrealizowane, a spodziewane rezultaty osiągnięte 
(procedura pomiaru).  

(dowód: akta kontroli str. 8) 

Dyrektor wyjaśniła, że plan pracy świetlicy nie jest planem dydaktycznym, który 
zobowiązuje nauczyciela do mierzenia efektów kształcenia i osiągania celów 
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
Plan dydaktyczny realizowany jest w oparciu o program nauczania, który powinien 
zawierać cele kształcenia i wychowania, opis sposobu realizacji celów kształcenia, 
treści nauczania zawarte w podstawie programowej, procedury osiągania celów, 
opis założonych osiągnięć ucznia, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania 
osiągnięć ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 236, 241) 

                                                      
13 Z tym, że ten ostatni plan zawierał ręcznie dopisane zadania. Ręcznie dopisanych zostało przy poszczególnych zadaniach: 
zabawy integrujące grupę, wycieczka na ogrody działkowe, konkurs plastyczny, Boże Narodzenie w moim domu, Znaczenie 
pracy górnika, Zabawa Karnawałowa, konkurs prac planistycznych, Portret M.Konopnickiej, przygotowanie Marzanny, 
Zastosowanie wynalazków w życiu codziennym, niespodzianka dla mamy. 
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Zdaniem Dyrektor, zmiana art. 67 ust. 5 Ustawy nie wpłynęła na plan pracy 
świetlicy, ale wpłynęła na tygodniowy plan zajęć prowadzonych 
przez poszczególnych nauczycieli. Ograniczenie do 25 liczby uczniów będących 
pod opieką jednego nauczyciela, spowodowało konieczność wprowadzenia 
na niektórych godzinach świetlicowych dodatkowej obsady kadrowej.  

(dowód: akta kontroli str. 248, 251-252) 

1.4. W latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 w świetlicy szkolnej pracowało 
odpowiednio 4 (łącznie w wymiarze 1 etatu), 3 (1 etat), 3 (0,77 etatu) wychowawców 
świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 168-170) 

Przeprowadzona analiza obsady kadrowej za rok szkolny 2015/2016 wykazała, 
że zapewniała ona opiekę nad 30% uczniami zapisanymi do świetlicy, tj. na każdą 
godzinę pracy świetlicy zapewniała opiekę nad 29 uczniami, pomimo, że zapisanych 
do świetlicy zostało 95 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 154) 

Dyrektor wyjaśniła, że obsada była na tak niskim poziomie ze względu na decyzję 
organu prowadzącego, który pomimo wskazywania potrzeb w tym zakresie 
i przedstawiania standardów zatrudnienia wychowawców świetlicy w innych 
gminach w oparciu o publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz wymagania 
Ustawy, wskazywał na możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych w ramach 
art. 42 KN. Organ prowadzący Szkołę uważa, że dyrektor po zmianie zapisów Karty 
Nauczyciela, ma szerokie możliwości wykorzystania kadry pedagogicznej, ponieważ 
nauczycieli obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. Zdaniem Dyrektor w takiej 
sytuacji, organizowanie pracy świetlicy przy zbyt małej liczbie przyznanych godzin 
jest bardzo utrudnione i nie ma możliwości uzyskania większej liczby godzin w ciągu 
roku szkolnego. Gdyby do świetlicy zaczęło uczęszczać więcej uczniów i na jednego 
wychowawcę przypadałoby ponad 25 wychowanków, wówczas kolejny nauczyciel 
pracowałby w ramach godzin z art. 42 KN. 
Dyrektor wskazała, że standardy zatrudniania wychowawców i kierowników świetlicy 
oraz zwiększania liczby godzin pracy w świetlicy w ciągu roku szkolnego powinny 
być, jej zdaniem, ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na poziomie 
ustawowych zapisów. Liczba etatów wychowawców świetlicy powinna być określona 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i uzależniona od liczby uczniów zapisanych 
do świetlicy. 
Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że w projekcie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 
2016/2017 zaplanowany został pełny etat, tj. 26 godzin świetlicy, jednak organ 
prowadzący polecił zmianę w arkuszu na ¾ etatu (20 godzin), a w pozostałym 
zakresie polecił wykorzystywać godziny z art. 42 Karty Nauczyciela. 
Dyrektor zauważyła, że arkusz organizacyjny sporządzany do 30 kwietnia danego 
roku poprzedzającego kolejny rok szkolny, tj. przed znaną liczbą dzieci zapisanych 
do świetlicy nie utrudnia pracy świetlicy, jednak żelazną zasadą powinno 
być sporządzanie aneksu do zatwierdzonego projektu w zakresie zajęć 
świetlicowych, (podobnie jak np. z nauczaniem indywidualnym) w zależności 
od zwiększania się liczby uczniów w świetlicy lub wydłużania czasu pracy świetlicy 
w ciągu dnia. 

(dowód: akta kontroli str. 249, 254) 

Przez wszystkie 6 lat szkolnych (od 2011/2012 do 2016/2017) żaden 
z 8 wychowawców nie pełnił stale tej funkcji. Wychowawcą świetlicy przez 5 z 6 lat 
szkolnych był stale 1 nauczyciel, przez 2 z 6 lat 2 nauczycieli, przez rok z 6 lat 4 
nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 165-170, 250) 
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Dyrektor wyjaśniła, że corocznie w zajęciach świetlicowych uczestniczą 
w większości te same dzieci, dlatego należały urozmaicać im czas przez dobór 
nauczycieli z różnymi predyspozycjami. Naturalne jest, że każdy nauczyciel czuje 
się najlepiej i rozwija w swojej dziedzinie, a zadania spoza jego dziedziny wykona 
pobieżnie lub będzie ich unikał. Zatrudnienie jednego nauczyciela prowadzącego 
zajęcia wpływa pozytywnie na nadzór nad prowadzeniem dokumentacji, 
ale mniej korzystnie na atrakcyjność i metodykę prowadzonych zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 250, 257) 

Poza wychowawcami świetlicy funkcje opiekuńczo-wychowawczą w świetlicy pełniło 
(na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 KN) w roku 2014/2015 9 nauczycieli (łącznie 
w każdym tygodniu w wymiarze 8,34 godzin), 2015/2016 – 11 (14 godzin), 
2016/2017 - 12 (16 godzin). Prowadzone przez nich zajęcia odpowiadały 
nauczanym przez nich przedmiotom (np. zajęcia matematyczne prowadził 
nauczyciel matematyki, przyrodnicze – nauczyciel przyrody itp., gry i zabawy – 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, j. angielski – nauczyciel tego języka).  

(dowód: akta kontroli str. 172-174) 

Dyrektor wyjaśniła, że wzrost liczby godzin pracy nauczycieli, którzy nie byli 
wychowawcami świetlicy z 8,34 tygodniowo w roku 2014/2015 do 16 godzin 
tygodniowo w roku 2016/2017 spowodowany był zmniejszeniem o 6 liczby godzin 
w arkuszu organizacyjnym dla wychowawców świetlicy. Organ prowadzący wskazał 
na możliwość korzystania przez dyrektora szkoły z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Pozostałe 
2 godziny wynikały z innego układu planu lekcji, niż w latach poprzednich.  

(dowód: akta kontroli str. 250, 257) 

W wybranym do badania miesiącu (kwiecień 2016 r.) ustalono, że łączna liczba 
godzin pracy w świetlicy wyniosła 158,5 godzin, z tego wychowawcy świetlicy 
przepracowali 102,5 godzin (65 %), a pozostali nauczyciele 56 godzin (35 %).  

(dowód: akta kontroli str. 177) 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 w świetlicy szkolnej pracował jeden, 
posiadający wymagane kwalifikacje, asystent wychowawcy świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 175-176) 

Plan świetlicy nie uwzględniał możliwości organizowania przez szkołę nauki 
w świetlicy języka obcego nowożytnego.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 236) 

Dyrektor wyjaśniła, że mimo niedokładnie sprecyzowanego zapisu w planie pracy 
świetlicy, zajęcia z języka obcego nowożytnego były prowadzone, a ich tematy 
odnotowane w dziennikach zajęć w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 241-242) 

1.5.  Drzwi do trzech pomieszczeń wykorzystywanych do zajęć świetlicowych (sala 
nr 5 - świetlicy głównej, sala nr 26 - zajęcia komputerowe, sala nr 1 -zajęcia 
ruchowe) posiadały próg. Poręcze schodów w szkole prowadzące do sal 
wykorzystywanych na potrzeby świetlicy (8 sal) nie zawierały zabezpieczeń 
antypoślizgowych. 
Sala nr 5 – świetlica główna (pow. 94 m.kw.) i sala nr 4 – do zabawy i wypoczynku 
(tzw. mała świetlica, pow. 24 m.kw.) znajdowały się na parterze budynku. 
Przy drzwiach wejściowych szkoły, po ich przekroczeniu, usytuowane były szerokie 
schody (6 stopni) prowadzące do korytarza, którym dochodziło się do ww. sal. 
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W sali nr 5 wymiar drzwi w świetle wynosił 140 cm szer., 200 cm wys. Drzwi 
zamykane były na klucz. Stoliki i krzesełka miały dwie różne wysokości14. 
Oświetlenie było sprawne. W pomieszczeniu wydzielono strefy: porządkową 
(tuż przy wejściu do świetlicy po lewej stronie), kręgu (z tyłu Sali, bez dywanu), 
gier i zabaw stolikowych (w bezpośrednim sąsiedztwie ze strefą kręgu, środek sali 
oraz przy ścianie szafki na gry planszowe itp.), nauki (stoliki i krzesła, w pobliżu 
strefy nauczyciela), wystawy (blisko biurka nauczyciela, na ścianach tablice korkowe 
z pracami dzieci i informacjami), nauczyciela (biurko po prawej stronie od wejścia). 
Strefa zabawy i wypoczynku, odpowiednio wyposażona15 znajdowała się w sali nr 4 
(tzw. mała świetlica, przy świetlicy głównej). Jako świetlicę wykorzystywano także 
salę nr 12 - edukacji wczesnoszkolnej I-III, nr 1 – gimnastyczną, nr 26 - pracownię 
komputerową, nr 21 - do zajęć ruchowych, nr 29 – przyrodniczą, nr 34 - 
matematyczną. 

(dowód: akta kontroli str. 272-273) 

1.6. W roku 2014 i 2015 na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczone zostały 
środki finansowe16 w kwotach odpowiednio: 43.309 zł (co stanowiło 2,04% 
wydatków całej szkoły w kwocie 2.121.677 zł), 57.487 zł (co stanowiło 2,66% 
wydatków całej szkoły w kwocie 2.157.565 zł). Na 2016 r. przeznaczono 
na funkcjonowanie świetlicy 77.296 zł17 (co stanowiło 3,76% wydatków całej szkoły 
w kwocie 2.055.774 zł). 
Księgowość szkoły prowadzona była przez jednostkę organizacyjną Miasta i Gminy 
Nowogard o nazwie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie. 
Wydatki świetlicy ujmowane były w rozdziale 80154 oraz 80101 (nie kwalifikowano 
wydatków do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 
świetlice szkolne). 
Dyrektor wyjaśniła, że finansowe potrzeby szkoły, w tym świetlicy określane były 
przez ww. jednostkę w porozumieniu z dyrektorem szkoły (we wrześniu danego 
roku) na podstawie wytycznych Burmistrza Nowogardu z uwzględnieniem etatów 
wychowawców i asystentów świetlicy, wydatków na wyposażenie i sprzęt 
oraz innych wydatków na podstawie wykonania planu finansowego w bieżącym roku 
kalendarzowym. 

(dowód: akta kontroli str. 180, 248, 253) 

Działalność świetlicy nie była finansowana z innych źródeł niż środki finansowe 
od organu prowadzącego.  

(dowód: akta kontroli str. 181) 

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

1. W objętych badaniem 14 wnioskach o przyjęcie do świetlicy rodzice uczniów 
wpisali choroby bądź inne ważne informacje dotyczące zdrowia i zachowania 
dziecka. Wnioski zawierały zapis: „Wyrażam zgodę na zebranie danych 
osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka 
przez Dyrektora szkoły zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

                                                      
14 12 stolików o wysokości 710 mm, 4 stoliki o wysokości 640 mm, 11 krzeseł o wielkości 4 (kod czerwony przeznaczone dla 
stołu o wysokości 640 mm oraz wysokości siedziska 380 mm), 38 krzeseł o wielkości 5 (kod zielony – przeznaczone dla stołu 
o wysokości 710 mm oraz wysokości siedziska 430 mm) 

15 Materiały, przybory i narzędzia do zajęć plastycznych, zabawki (lalki, kuchenka, naczynia, samochody, garaż, różnorodne 
klocki), książki edukacyjne, literatura piękna, czasopisma dla dzieci, instrumenty muzyczne, piłki, skakanki, paletki 
do badmintona, kosze i pudełka do przechowywania prac, magnetofon. 

16 Według planu finansowego po zmianach na rok 2014 i 2015 zatwierdzonego przez organ prowadzący, którego wysokość 
odpowiadała wykonaniu tego planu. 

17 Wykonanie planu wydatków świetlicy na 2016, wg stanu na 30 września wyniosło 45.493 zł 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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danych osobowych”. Wnioski nie zawierały pisemnej zgody rodziców 
na przetwarzanie danych o stanie zdrowia ucznia (tzw. danych wrażliwych). 

(dowód: akta kontroli str. 8, 153) 

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych18 przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane 
na tych danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, 
które wykonuje się w systemach informatycznych. 
W myśl art. 27 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 2 pkt. 1 i pkt 2 ww. ustawy zabrania się 
przetwarzania danych o stanie zdrowia, chyba że osoba, której dane dotyczą 
wyrazi na to zgodę na piśmie (chyba że chodzi o usunięcie dotyczących 
jej danych) lub przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetworzenie takich 
danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje 
ich ochrony.  
Zgodnie z art. 20z ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia dziecku 
podczas pobytu w publicznej szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz 
metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie 
i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Przetwarzanie przez szkołę danych wymienionych w art. 20z (danych o zdrowiu 
ucznia), w sytuacji braku wyraźnej, pisemnej zgody rodzica na takie 
przetwarzanie oraz z uwagi na fakt, że przepis art. 20z nie zezwala na ich 
przetwarzanie stanowi naruszenie art. 27 ust. 1 w zw. z art. 27 ust. 2 pkt 
1 i pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dyrektor wyjaśniła, że informacje te były dobrowolnie podawane przez rodziców, 
a ich niepodanie nie wpłynęło nigdy na decyzję o nieprzyjęciu ucznia 
do świetlicy. Szkoła wprowadziła wzór wniosku wraz z ww. pytaniem, korzystając 
z publikacji autorstwa m.in. A.Pery „Niezbędnik dyrektora i kierownika świetlicy 
w szkole podstawowej”. Informacje takie są potrzebne w sytuacjach złego 
samopoczucia dziecka, niebezpiecznego zachowania zagrażającemu zdrowiu 
innych dzieci, udzielenia pierwszej pomocy itp. Dyrektor zauważyła, że lepszą 
formą były zapisy do świetlicy za pośrednictwem wychowawcy klasy (w szkole 
tak było do roku 2014/2015). Gdyby dokumentacja zajęć świetlicowych 
prowadzona była w dziennikach lekcyjnych dane wrażliwe nie byłyby powielane, 
a lista uczniów z danej klasy uzupełniana byłaby o godziny opieki świetlicowej 
(podpis rodzica w dzienniku stanowiłby deklarację uczestnictwa ucznia 
w zajęciach świetlicowych). Wyjaśniła, że informacje o stanie zdrowia dziecka 
są poufne i mają na celu bezpieczne sprawowanie opieki przez wychowawców 
podczas pobytu dziecka w świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 236, 241, 249-250, 256) 

2. Drzwi do trzech pomieszczeń wykorzystywanych do zajęć świetlicowych (sala 
nr 5 - świetlicy głównej, sala nr 26 - zajęcia komputerowe, sala nr 1 -zajęcia 
ruchowe) posiadały próg. 

(dowód: akta kontroli str. 272-273) 

Zgodnie z § 75 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie19 drzwi wewnętrzne w budynku użyteczności publicznej 
nie powinny mieć progów. 

                                                      
18 Dz.U. z 2016 r., poz. 922. 

1919 Dz.U. z 2015, poz. 1422 
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3. Poręcze balustrady schodów w Szkole prowadzące do sal wykorzystywanych na 
potrzeby świetlicy nie zawierały zabezpieczeń antypoślizgowych. 

(dowód: akta kontroli str. 272-273) 

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach20 schody wyposaża się w balustrady 
z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 

Dyrektor wyjaśniła: „…w roku szkolnym 2010/2011 organ prowadzący 
przeprowadził remont kapitalny wewnątrz budynku i po remoncie, przy udziale 
przedstawicieli różnych instytucji budynek przekazany został do użytkowania. 
Ponieważ dyrektor szkoły nie jest specjalistą w dziedzinie budownictwa, 
przychylił się do opinii osób kompetentnych w tym zakresie. Rozważę możliwość 
wykonania wskazanych obowiązków, po oszacowaniu kosztów niezbędnych 
na ten cel, ponieważ zadanie to nie zostało zaplanowane w budżecie szkoły 
na 2017 r. W przypadku, gdy okażą się one zbyt wysokie, będę wnioskowała 
do organu prowadzącego o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie 
na 2018 r.”. 

(dowód: akta kontroli str. 270-271) 

Regulacje wewnętrzne Szkoły nie określały zasad informowania o  nieobecności 
ucznia na zajęciach świetlicowych oraz przekazywania opieki nad uczniami po 
zakończonych lekcjach. 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

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. 

 

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. 
Brak było pisemnego opisu przyjętych przez Szkołę zasad przyprowadzania 
i odprowadzania uczniów do świetlicy po zakończonych lekcjach oraz informowania 
o nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych. Plany pracy świetlicy na kolejne 
lata szkolne zawierały takie same zadania i w ten sam sposób określały ich 
realizację.  
 

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

2.1. Realizacja zajęć świetlicowych. 

2.1.1. Szkoła w aktach organizacyjnych (Statut, regulaminy) nie określiła zasad  
diagnozowania potrzeb uczniów, rozpoznawania ich zainteresowań i określania 
zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny oraz kryteriów podziału 
na grupy wychowawcze.                                     (dowód: akta kontroli str. 248-249) 

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

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

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

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła przeprowadza różne diagnozy w różnych latach 
szkolnych oraz diagnozy stałe. Jest ich za dużo, aby wprowadzać uregulowania 
w dokumentach wewnętrznych szkoły. Zgodnie z art. 67 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty szkoła zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe 
oraz umiejętności psychofizyczne uczniów poprzez organizację wszystkich rodzajów 
zajęć wymienionych w ustawie.  

(dowód: akta kontroli str. 248, 253-254) 
Grupa wychowawcza, jak wskazała Dyrektor, to jednostka organizacyjna świetlicy, 
w której proces wychowawczy oparty jest na systemie celowych i świadomie 
podejmowanych działań pedagogicznych, za które odpowiada wychowawca 
świetlicy. Jednakże bez względu na przyjęte różne kryteria podziału na grupy, 
proces ten, struktura grupy oraz potrzeba afiliacji (przynależności do grupy) zostają 
zaburzone z powodu zróżnicowania godzin kończenia zajęć lekcyjnych przez 
wychowanków danej grupy. Zajęcia świetlicowe odbywają się wówczas w grupach 
łączonych i prowadzone są np. przez wychowawcę jednej z grup lub innego 
nauczyciela niepełniącego roli wychowawcy. Ze względu na dążenie do osiągnięcia 
przez nas i rodziców założonego modelu absolwenta, działalność świetlicy powinna 
uzupełniać działalność szkoły, zatem dobrze byłoby gdyby grupą wychowawczą był 
oddział klasowy, do którego uczęszcza uczeń z możliwością prowadzenia zajęć 
międzyoddziałowych na zasadach określonych w rozporządzeniu o ramowych 
planach nauczania. W celu zachowania ciągłości wychowawczej, nie zmieniałby się 
wychowawca klasy, który miałby np. możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 252-253) 

2.1.2. i 2.1.3. Diagnoza potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, możliwości 
psychofizycznych uczniów korzystających ze świetlicy w roku 2015/2016 nie była 
udokumentowana. Opierała się, według wyjaśnień Dyrektor, na rozmowach 
z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami klas oraz samymi uczniami, 
o zainteresowaniach uczniów świadczyło ich zaangażowanie w konkursach, 
zawodach sportowych, imprezach i uroczystościach szkolnych. Nauczyciele 
informacje o potrzebach uzyskiwali także z indywidualnych opinii i orzeczeń poradni 
psychologiczno – pedagogicznych, z posiedzeń zespołów wychowawczych, 
wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Dyrektora. 
Zdaniem Dyrektor Szkoły, diagnozowanie poprzez ankietowanie (w Szkole 
przeprowadzone w udokumentowanej formie w roku 2016/2017) nie jest formą 
w wyniku, której uzyskuje się szeroki zakres wiedzy o uczniu. Stosowane 
jest ono w szkole w sytuacjach, które nie wymagają szczegółowych informacji. 
Jak wskazała Dyrektor, Szkoła ma ograniczone możliwości uwzględniania potrzeb 
uczniów, jeśli ma zbyt małą liczbę godzin przyznanych na zajęcia świetlicowe.  

(dowód: akta kontroli str. 8, 248-249, 253-254) 

2.1.4. Grupy świetlicowe tworzone były wg kryterium etapu edukacyjnego, 
tj. przynależności do klas I-III lub IV-VI23. Innych kryteriów tworzenia grup 
świetlicowych Szkoła nie wprowadziła24.  

(dowód: akta kontroli str. 4, 13, 155, 235, 238) 

                                                      
23 W dniu 9 maja 2014 r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie skierowało do Dyrektor Szkoły informację: „w wyniku monitorowania 
sprawdzającego przygotowanie placówki do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie stwierdzono, że 
przy tworzeniu grup świetlicowych nie uwzględnia się podziału dzieci z uwagi na etap edukacyjny (…) zasadnym byłoby 
rozważenie zaplanowania pracy świetlicy z uwzględnieniem podziału grup świetlicowych na I i II etap edukacyjny. 
Wprowadzenie takiej organizacji pracy świetlicy wpłynie pozytywnie na (…) zaplanowanie zajęć świetlicowych 
uwzględniających ich potrzeby i możliwości psychofizyczne, w tym potrzebę aktywnej zabawy. 
W Protokole nr 10/13/14 z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2013/2014 odbytej w dniu 01.07.2014 
r. w porządku obrad: pkt 4 Analiza pracy wychowawczej i wyników zachowania uczniów wskazano wniosek z monitorowania: 
zorganizować podział na grupy na zajęciach świetlicowych według etapu edukacyjnego. 
24 W Protokole nr 10/13/14 z 1.07.2014 r. z posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2013/2014 
wskazano wniosek z monitorowania: „Zorganizować podział na grupy na zajęciach świetlicowych wg etapu edukacyjnego”. 
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Dyrektor wyjaśniła, że zmiany art. 67 ust. 5 Ustawy nie wskazują kryteriów podziału 
na grupy na zajęcia świetlicowe, lecz wskazują, jakiego rodzaju zajęcia zapewnić 
musi świetlica i co one muszą uwzględniać. Zatem w każdej grupie świetlicowej 
mogą być realizowane różne zajęcia. Stosowanie kryteriów podziału na grupy, 
np. ze względu na zainteresowania zmusza dziecko do udziału przez cały rok 
szkolny w określonego typu zajęciach, podczas gdy ma ono również potrzebę 
spędzenia czasu wolnego po skończonych lekcjach w zależności od własnych 
upodobań i samopoczucia, które w każdym dniu mogą być inne.  

 (dowód: akta kontroli str. 235, 238) 

2.1.5. Badania kontrolne planów pracy na wybrany okres (II semestr roku szkolnego 
2015/2016) wykazały, że plany dwóch grup wychowawczych (grupa I utworzona z 
25 uczniów klasy I oraz grupa IV utworzona z 20 uczniów klas: I - 16 uczniów i II – 4 
uczniów) były tożsame w treści. Składały się z zajęć nakierowanych na rozwój 
potrzeb edukacyjnych, rozwojowych, możliwości psychofizycznych oraz 
zainteresowań uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 4, 182-187) 

Kurator Oświaty, w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej zleconej przez NIK na 
podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli25 ustalił, że dzieci przebywały w świetlicy ze względu na czas pracy 
rodziców oraz dowozy uczniów (16 osób). W świetlicy nie utworzono grup 
wychowawczych (brak dokumentacji). Nie prowadzono żadnych diagnoz w zakresie 
potrzeb i zainteresowań dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 282) 

Prowadzone przez Szkołę dzienniki zajęć w świetlicy za rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016, zawierały informacje niewymienione w § 11 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 dokumentacji26. 

(dowód: akta kontroli str. 220, 226, 228, 231, 232) 

2.1.6. W wybranym do badań miesiącu (kwiecień 2016 r.) ustalono, że obie grupy 
wymienione w pkt. 2.1.5 realizowały takie same zajęcia, które uwzględniały potrzeby 
edukacyjne, rozwojowe, możliwości psychofizyczne oraz prawidłowy rozwój 
fizyczny.  

(dowód: akta kontroli str. 188-191) 

Dyrektor wyjaśniła, że zajęcia realizowane były w oparciu o ten sam plan pracy 
na dany miesiąc dla wszystkich grup, jednak tematyka zajęć traktowana 
była interdyscyplinarnie (różna była metodyka, forma pracy i wykorzystywane środki 
dydaktyczne podczas zajęć). 

(dowód: akta kontroli str. 249, 255) 

Kurator Oświaty ustalił, na podstawie zapisów tematów zajęć świetlicowych 
w dziennikach, że realizowano różne rodzaje zajęć świetlicowych, zgodnie 
z art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Z obserwacji wynikało, że wychowawca 
stosował różne metody pracy oglądowe, słowne i praktycznego działania. 
Aktywizował uczniów i uwzględniał ich potrzeby i możliwości indywidualne 
przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Dzieci podczas zajęć świetlicowych 
korzystać mogły z placu zabaw, sali rekreacyjnej, sprzętu sportowego w sali 

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

26 Dz.U. z 2014 r., poz. 1170 ze zm. Dalej: rozporządzeniem w sprawie dokumentacji. 
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gimnastycznej, pracowni komputerowej, pracowni przyrodniczej, biblioteki. 
Do dyspozycji posiadały gry planszowe, telewizor, DVD, materiały do rysowania. 

(dowód: akta kontroli str. 285-287) 

2.2. Analiza dzienników zajęć w świetlicy za okres od 4 do 8 kwietnia 2016 r. 
oraz w dniu oględzin świetlicy szkolnej (13 grudnia 2016 r.) wskazała, że liczba 
uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie przekraczała 25. 
W dniu oględzin z 59 uczniów27 zapisanych do świetlicy, w zajęciach świetlicowych 
nie uczestniczyło 19, z czego, według wyjaśnień Dyrektor, 5 było nieobecnych 
w szkole, pozostałych 14 zostało odebranych przez rodziców.  

(dowód: akta kontroli str. 270-273) 

Analiza dzienników zajęć od 20 do 24 kwietnia 2015 r. nie pozwoliła na ustalenie 
przyczyn nieobecności w zajęciach uczniów zapisanych do świetlicy. W dziennikach 
zajęć w świetlicy w roku szkolnym 2014/2015 nie wpisywano obecności uczniów, 
natomiast nieobecności były uwzględniane sporadycznie28.  

(dowód: akta kontroli str. 193) 

Strukturę czasu obecności uczniów w szkole przeanalizowano  
na podstawie grupy 20 wylosowanych uczniów. Analiza wykazała, że w okresie od 4 do 
8.04.2016 r. (1 tydzień) łącznie przebywali oni w Szkole 502 godziny, z tego na 
zajęciach świetlicowych 119 godziny, a na zajęciach lekcyjnych 383 godziny. 
Procentowy udział obecności uczniów na zajęciach świetlicowych do łącznego czasu ich 
przebywania w szkole w badanym tygodniu wyniósł łącznie 23,7% 

 (dowód: akta kontroli str. 206) 

2.3. Dzienniki zajęć w świetlicy prowadzone były w formie papierowej.  

(dowód: akta kontroli str. 3, 10-12, 14, 210-232, 272) 

2.4. Plan pracy świetlicy, jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły nie jest planem 
dydaktycznym, nie zobowiązuje do osiągania celów kształcenia, mierzenia efektów. 
Praca świetlicy z uwagi na brak zastrzeżeń, nie podlegała ewaluacji. 

W sprawozdaniach z pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy za lata szkolne 
2014/2015 i 2015/2016 zapisano, że zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone 
były zgodnie z opracowanym planem pracy dydaktyczno – wychowawczej. 

W ocenie Dyrektor Szkoły nie powinno traktować się świetlicy, jako odrębnej 
jednostki organizacyjnej szkoły. W celu poprawy funkcjonowania świetlicy korzystne 
byłoby wprowadzenie: 
a) organizacji zajęć świetlicowych w systemie 45-minutowym, 
b) przerw śródlekcyjnych między zajęciami w świetlicy (spędzanie 

przez uczestników zajęć w świetlicy przerw wspólnie z innymi uczniami, 
pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na terenie szkoły), 

c) oddziału klasowego jako grupy wychowawczej, 
d) możliwości tworzenia grup międzyoddziałowych, 
e) dokumentowania obecności, tematyki zajęć świetlicowych, niezbędnych danych 

o uczniach w dziennikach lekcyjnych. 

Wychowawcy świetlicy wskazali ponadto na konieczność zwiększenia nakładów 
finansowych na wyposażenie świetlicy, zwiększenie etatyzacji w świetlicy 
oraz zatrudnienie osoby z uprawnieniami pedagogicznymi w celu odprowadzania 

                                                      
27 Stan na 30.09.2016 r. uczniów zapisanych wynosił 71, jednak 12 rodziców złożyło wnioski o rezygnację z opieki świetlicowej 

28 Na przykład: dziennik grupy II w roku szkolnym 2014/2015 za okres 20-24.04.2015 r. zawierał wpisy o nieobecności w ciągu 
28 godzin na łącznie 1000 godzin potencjalnej obecności uczniów (8 godzin dziennie x 5 dni x 25 uczniów w grupie II) 
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uczniów dojeżdżających, gdy pod opieką wychowawcy świetlicy pozostają 
inni wychowankowie.  

(dowód: akta kontroli str. 246, 248, 253, 258, 277-280) 

Dyrektor zwróciła uwagę, że godzina pracy świetlicy trwa 60 minut, a powinna trwać 
45 minut, tak jak godzina lekcyjna. Bardziej racjonalna byłaby wówczas organizacja 
pracy świetlicy oraz dokumentowanie byłoby uporządkowane i zgodne ze stanem 
faktycznym. Zróżnicowane przerwy śródlekcyjne powodują zazębianie się dwóch 
godzin lekcyjnych na danej godzinie świetlicowej. Dziecko kończące lekcje jest 
obecne tylko na połowie jednej godziny świetlicowej i połowie drugiej godziny 
świetlicowej, zatem ma odnotowaną obecność na dwóch godzinach świetlicowych, a 
przecież nie było go na pełnych dwóch godzinach. Praca świetlicy w systemie 45 
minutowym wpłynęłaby również na świadomość rodziców i uczniów, ich nastawienie 
i poczucie obowiązku z podejmowanych deklaracji. Podział na grupy świetlicowe 
powinien odbywać się na zasadach takich samych, jak podział na grupy wynikający 
z rozporządzenia o ramowych planach nauczania. W rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i 
publicznych szkół z dnia 21 maja 2001 r., w załączniku nr 2, zapisano że godzina 
lekcyjna trwa 45 minut. Pod pojęciem godziny lekcyjnej rozumie się również inne 
zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze 
opiekuńczo – wychowawczym trwają 60 minut. Zatem czas trwania zajęć 
nauczyciela pracującego w trybie art. 42 ust. 2 pkt 2 KN powinien być odpowiedni do 
ich charakteru, tj. dydaktycznego bądź opiekuńczo – wychowawczego.  

(dowód: akta kontroli str. 237, 243) 

 

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

Prowadzone przez Szkołę dzienniki zajęć świetlicowych za lata szkolne 2014/2015, 
2015/2016 zawierały informacje niewymienione w § 11 rozporządzenia w sprawie 
dokumentacji, jak np. data i miejsce urodzenia ucznia, miejsce jego zamieszkania, 
rodzaj kontaktu z rodzicami i ich nr telefonów, informacje o chorobach dzieci 
i ich rozwoju psychofizycznym29. W dziennikach zajęć w świetlicy w roku szkolnym 
2014/2015 nie odnotowywano obecności uczniów na poszczególnych godzinach 
zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 193, 220, 226, 228, 231, 232) 

W § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji zapisano, że szkoła prowadzi 
dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone 
z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć w świetlicy 
wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów 
korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy 
przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów 
na poszczególnych godzinach zajęć (ust. 2). 

Dyrektor wyjaśniła, że wynikało to z konieczności szybkiego podjęcia działań w razie 
wypadku czy złego samopoczucia dziecka lub niebezpiecznego zachowania 
zagrażającemu zdrowiu innych dzieci (wezwanie Policji, pogotowia ratunkowego). 
Cytowane przepisy nie przystają do realnych sytuacji, które mogą się zdarzyć 
w życiu codziennym. Jest to kolejny przykład na to, że zajęcia świetlicowe 
dokumentowane powinny być w dziennikach lekcyjnych. Ponadto Dyrektor 

                                                      
29 Informacje o problemach rozwojowo-zdrowotnych zawierały dzienniki zajęć świetlicowych: za 2014/2015 gr. I, za 2015/2016 
gr.II 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wskazała, że w dziennikach zajęć stawiało się kreskę w danej godzinie lekcyjnej, 
gdy dziecka nie było w świetlicy, tj. według tej samej zasady, co w dziennikach zajęć 
lekcyjnych (nieobecność ucznia – wstawiało się kreskę, a brak kreski w dzienniku 
oznaczał, że uczeń był w świetlicy). 

(dowód: akta kontroli str. 157, 250, 256) 

Szkoła prowadziła zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne, 
rozwojowe, możliwości psychofizyczne i rozwijające zainteresowania uczniów. 
Grupy wychowawcze były tworzone w oparciu o etap edukacyjny uczniów, których 
potrzeby i zainteresowania były rozpoznawane przez Szkołę w zasadniczej części 
formie nieudokumentowanej. Kurator Oświaty w Szczecinie ocenił, że w ramach 
zajęć świetlicowych realizowano różne rodzaje zajęć, a przy ich prowadzeniu 
stosowane były różne metody pracy (oglądowe, słowne, praktycznego działania). W 
Szkole przestrzegano zasadę pozostawania pod opieką jednego nauczyciela 
nie więcej niż 25 uczniów. 

 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlic 
szkolnych. 

3.1. W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 ujęto m.in. 
w kontrole w zakresie prowadzenia dokumentacji dzienników zajęć świetlicy. Nie 
została zaplanowana obserwacja zajęć  

Dyrektor wyjaśniła, że w roku 2014/2015 nie przewidziano obserwacji zajęć 
w świetlicy, ponieważ priorytetem była realizacja wniosków z ewaluacji zewnętrznej 
przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Z tego powodu wszystkie 
zaplanowane obserwacje dotyczyły poprawy jakości kształcenia.  

(dowód: akta kontroli str. 155-156, 244-245) 

W Informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 
2014/201530 stwierdzono, że występowały uchybienia w prowadzeniu dokumentacji 
(bez wskazania, jakich zajęć). 

 (dowód: akta kontroli str. 155-156, 244-245) 

Dyrektor wyjaśniła, że arkusz kontroli dokumentacji zawiera informacje dotyczące 
całości dokumentacji prowadzonej w szkole, łącznie z dziennikami zajęć lekcyjnych, 
pozalekcyjnych, oddziału przedszkolnego i świetlicy. W arkuszu kontroli występują 
nazwiska nauczycieli, także tych pełniących funkcje wychowawcy świetlicy, 
stąd prowadzony jest jeden arkusz dla całej obowiązkowej dokumentacji. Wniosek 
z nadzoru dotyczący staranniejszego prowadzenia dokumentacji dotyczył 
występujących uchybień we wszystkich dziennikach, dlatego sformułowany był 
ogólnie dla całej dokumentacji, a nie dla każdego dziennika osobno. W następnym 
roku szkolnym zaplanowane jest wprowadzenie arkusza kontroli dokumentacji dla 
każdego rodzaju dziennika osobno. 

(dowód: akta kontroli str. 155-156, 244-245) 

W planie nadzoru pedagogicznego na rok 2015/2016 ujęto kontrole w zakresie 
prowadzenia dzienników zajęć świetlicy oraz obserwację prowadzenia zajęć 
w świetlicy (temat: doradzanie uczniom jak się uczyć oraz utrwalać wiedzę 
i umiejętności). 

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 

                                                      
30 Informacja stanowiła załącznik do protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 01.07.2015 r. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli Dyrektor stwierdziła: „Brak odnotowania 
nieobecności uczniów na zajęciach świetlicowych, tygodniowy plan pracy świetlicy 
nie był zgodny z zapisami art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty”.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Dyrektor wyjaśniła, że plan zajęć dnia nie uwzględniał zajęć zapewniających 
prawidłowy rozwój fizyczny i został natychmiast poprawiony.  

(dowód: akta kontroli str. 248, 251-252) 

Dyrektor w zakresie działalności świetlicy sformułowała następujące wnioski do 
realizacji: utrwalać zasady i normy obowiązujące w świetlicy szkolnej; zakupić 
materiały do zajęć plastyczno-technicznych w świetlicy; doposażyć świetlicę w nowe 
gry, zabawki, klocki, skakanki, piłki itp.  

Dyrektor wyjaśniła, że wnioski do realizacji w 2016/2017 dotyczą całego roku 
szkolnego, zatem utrwalanie zasad i norm obowiązujących w świetlicy obserwowane 
będzie podczas obserwacji zajęć zaplanowanej na marzec, oraz podczas kontroli 
dzienników w lutym i w czerwcu. W bieżącym roku przekazano już materiały 
do zajęć plastycznych, technicznych, sprzęt sportowy. 

(dowód: akta kontroli str. 155-156) 

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 ujęto przeprowadzenie 
w październiku: „Diagnozy wstępnej na temat: „Czego rodzice oczekują 
w organizacji pracy świetlicy szkolnej” oraz obserwację prowadzenia zajęć 
w świetlicy (działania zmierzające do poprawy frekwencji, dyscypliny w szkole). 

Dyrektor wyjaśniła, że diagnoza została przeprowadzona 25.10.2016 r. 
na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach. Ankietę wypełniło 81% 
uprawnionych. 98% potwierdziło zadowolenie z opieki świetlicowej. Najbardziej 
cenionymi zajęciami były według ankietowanych zajęcia plastyczne (88% 
odpowiedzi), zabawy integracyjne (58%), sportowo-ruchowe (47%) oraz wspólne 
przebywanie z kolegami i koleżankami (47%). Jedynie 40% ankietowanych 
wskazało na zabawy dydaktyczno-tematyczne. Jak dalej wyjaśniła Dyrektor, 
oczekiwania rodziców pokrywały się z informacjami uzyskanymi przed ankietą, 
w rozmowach z rodzicami i wychowawcami klas. 

(dowód: akta kontroli str. 155-156, 244-246) 

Dyrektor wyjaśniając, dlaczego w planach nadzoru pedagogicznego nie 
uwzględniono działań, umożliwiających stwierdzenie czy prowadzone zajęcia 
świetlicowe odpowiadają potrzebom uczniów stwierdziła, że „Zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego plan nadzoru jest 
opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym (…) W celu realizacji zadań 
z nadzoru, dyrektor szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez 
nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia 
i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Do tej pory ewaluacja 
prowadzona była w obszarach, w których wystąpiły wątpliwości, co do prawidłowego 
podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości pracy dydaktycznej 
w oparciu o wnioski z pracy szkoły za dany rok szkolny oraz organu nadzoru 
pedagogicznego. Nie otrzymaliśmy sygnału od wszystkich podmiotów szkoły, że 
świetlica funkcjonuje niezgodnie z ich oczekiwaniami. Nie planowano zatem i nie 
przeprowadzono ewaluacji w tym obszarze. Jedynym wnioskiem rodziców było 
rozpoczęcie pracy świetlicy od godziny 7, co też zostało uwzględnione”. 

(dowód: akta kontroli str. 244, 246) 



 

19 

Dyrektor wyjaśniając, dlaczego w planach nadzoru pedagogicznego nie ujęto 
monitorowania podejmowanych działań wyjaśniła, że monitorowanie w świetlicy 
dotyczy uzyskania informacji o ilości uczniów przebywających w świetlicy na 
poszczególnych godzinach zajęć w celu bieżącego sprawdzania, ilu jest uczniów na 
danej godzinie i czy nie przekracza ona 25 wychowanków pod opieką 1 nauczyciela. 
Monitorowanie to jest konieczne, ponieważ uzyskujemy w ten sposób niezbędne 
informacje w celu organizacji planu zajęć świetlicy i planu pracy nauczycieli 
w świetlicy. Ze względu na to, że odbywa się ono corocznie nie jest ujmowane 
w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 244, 246-247) 

3.2. Organ prowadzący w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 
(wg stanu na 10.11.2016 r.) nie sprawdzał warunków prowadzenia zajęć 
świetlicowych, wyposażenia świetlicy, zapewnienia środków finansowych 
na jej działalność.  

(dowód: akta kontroli str. 156) 

3.3.  Kurator Oświaty w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 przeprowadził jedną 
kontrolę, tj. 11.03.2016 r. w zakresie prawidłowości organizacji pracy świetlicy 
szkolnej. W protokole wskazano m.in.: czas pracy świetlicy uwzględnia inne 
okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole (dni wolne od zajęć 
dydaktycznych, przerwy świąteczne, rekolekcje), stosunek liczby godzin 
przeznaczonych na realizację danego rodzaju zajęć do ogólnej liczby godzin pracy 
świetlicy (%): odrabianie lekcji (31,25%), zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów (31,25%), zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów 
(15,63%), inne zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów 
oraz ich możliwości psychofizyczne (21,87%) – dotyczące bezpieczeństwa, 
czytelnictwa, tradycji świątecznych, obchodów świąt narodowych, pór roku, wg 
bieżących potrzeb. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń.  

(dowód: akta kontroli str. 156) 

Po kontroli doraźnej przeprowadzonej na zlecenie NIK m.in. w zakresie organizacji, 
prowadzenia zajęć świetlicowych oraz wyposażenia świetlicy szkolnej, Kurator  
wydał 4 zalecenia.   

(dowód: akta kontroli str. 288-289) 

Dyrektor Szkoły prowadziła nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
poprzez kontrole i obserwacje zajęć świetlicowych. 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: 

1. W przypadku przetwarzania przez Szkołę danych osobowych wrażliwych 
uczniów, pobieranie na piśmie zgody na to przetwarzanie od ich opiekunów 
prawnych. 

2. Umieszczanie w dzienniku zajęć w świetlicy danych wymienionych w § 11 
rozporządzenia w sprawie dokumentacji oraz wprowadzenie procedur 
wewnętrznych umożliwiających wychowawcy świetlicy szybkie pozyskanie 
niezbędnych informacji o uczestniku tych zajęć. 
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3. Likwidację progów w drzwiach wewnętrznych Szkoły oraz wyposażenia schodów 
w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się 
po nich. 

 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Szczecin, dnia         20  stycznia 2017 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 
 

Mirela Zając 
specjalista kontroli państwowej 
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