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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 Artur Matejko, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr LSZ/89/2016 z dnia 
13.10.2016 r.                                                         (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie, 
Dworcowa 26A, 76-004 Sianów1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sebastian Bober, Dyrektor od 1 września 2015 r.2 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Przy organizacji grup wychowawczych w świetlicy, w okresie objętym kontrolą4, 
w Szkole kierowano się przede wszystkim: godzinami przebywania uczniów 
w świetlicy, wynikającymi ze zmianowości prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz 
godzinami przyjazdów i odjazdów środków transportu w ramach zorganizowanego 
przez gminę bezpłatnego dowozu uczniów. W Szkole nie zostały utworzone grupy 
wychowawcze w oparciu o stwierdzone potrzeby edukacyjne i zainteresowania 
zapisanych do niej uczniów.  

Zachodniopomorski Kurator 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. 

Szkoła opracowała procedury bezpieczeństwa uczniów zapisanych do świetlicy.  

                                                      
1 Dalej Szkoła. 

2 Dalej Dyrektor Szkoły lub Dyrektor. Poprzednio dyrektorem Szkoły od 1.09.2010 r. był Ireneusz Megiel. 

3 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli 
sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby 
prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź 
uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Od 01.09.2014 r. - do czasu zakończenia czynności kontrolnych. Do celów porównawczych przewiduje się badanie kontrolne 
dokumentów obowiązujących w roku szkolnym 2013/2014 oraz wybranych danych liczbowych od 2011 r. 

5 Dalej: Kurator Oświaty. 

6 Zlecenie dotyczyło przeprowadzenia kontroli w zakresie: 1. Jakie potrzeby są uwzględniane i jakie zainteresowania mogą być 
rozwijane przy zastosowanych w szkole kryteriach podziału uczniów w świetlicy na grupy wychowawcze? 2. Czy grupy 
wychowawcze w świetlicy zostały utworzone o zdiagnozowane potrzeby i zainteresowania uczniów? 3. Czy został dokonany 
właściwy dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz czy sposób ich prowadzenia pozwala realizować cele 
określone w art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (badanie miał być prowadzone dla dwóch 
wybranych grup wychowawczych). 4. Czy wyposażenie świetlicy jest właściwe do prowadzonych zajęć w danej grupie 
wychowawczej (dotyczy dwóch grup wychowawczych wybranych w pkt. zlecenia). 

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

Dyrektor Szkoły sprawował nadzór nad świetlicą szkolną poprzez kontrole 
poprawności zapisów dzienników zajęć świetlicowych, nie przeprowadzał jednak 
obserwacji zajęć świetlicowych oraz ewaluacji wewnętrznych. 

Szkoła po zmianie w 2014 r. ustawy o systemie oświaty podjęła działania mające na 
celu uwzględnienie w organizacji prowadzonych zajęć świetlicowych przepisu art. 67 
ust. 5 ww. ustawy, jednak nie zaktualizowała w tym zakresie Statutu Szkoły. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Szkole w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/20178 uczyło się 
odpowiednio: 433, 454 i 408 uczniów, w tym w klasach I-III 175, 217 i 175. Wg stanu 
na 30 września do świetlicy było zapisanych w roku szkolnym: 2014/2015 – 69; 
2015/2016 – 75, a 2016/2017 – 120 uczniów, w tym z klas I-III odpowiednio 63, 59 
i 68. Zorganizowano odpowiednio 3, 3 i 5 grup wychowawczych. Szkoła prowadziła 
zajęcia (w systemie dwuzmianowym) w godzinach 8.00-15.20. 
W ww. latach szkolnych dowożonych było odpowiednio9 95, 97 i 74 uczniów, 
świetlica szkolna funkcjonowała w godzinach 7.30 – 16.30. Uczniowie byli dowożeni 
do Szkoły o godzinach: 7.47 i 10.35 a odwożeni o godzinach: 12.45; 13.15; 14.40 
i 15.35.  

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

 (dowód: akta kontroli str. 190-191, 214-215, 282) 

1.2. W okresie objętym kontrolą założenia organizacyjne dotyczące pracy świetlicy 
zostały uregulowane w: Statucie Szkoły, Regulaminie świetlicy szkolnej, Zasadach 
funkcjonowania świetlicy szkolnej, planach pracy świetlicy oraz dziennikach zajęć 
w świetlicy. 

                                          (dowód: akta kontroli str. 5-60, 93-110, 183-189, 277-278) 

1.2.1. Zgodnie z § 51 Statutu10 w zajęciach świetlicy szkolnej biorą udział uczniowie, 
którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 
(prawnych opiekunów), organizacje dojazdu do szkoły lub inne okoliczności; 
świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą; świetlica 
prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, które nie powinny przekraczać 25 
osób; w zajęciach świetlicy uczestniczą uczniowie na podstawie pisemnej deklaracji 
rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 44) 

W Regulaminie świetlicy11 postanowiono m.in., że każde dziecko uczęszczające do 
świetlicy jest zobowiązane do przyniesienia wypełnionej karty świetlicowej przez 
rodzica (opiekuna); uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zgłosić się do świetlicy 
przed zajęciami i po skończonych zajęciach czekają na autobus; każde dziecko po 
przyjściu do świetlicy ma obowiązek zgłoszenia się do wychowawcy świetlicy; 

                                                      
8 Wg stanu na 30.09.2016 r. 

9 Wg stanu na 30 września danego roku szkolnego. 

10 Statut przyjęty uchwałą Rady Szkoły Nr 1/2013 z 15.03.2013 r.; tekst jednolity Statutu z 15.03.2013 r. Dalej: Statut. 

11 Obowiązującym w kontrolowanym okresie. Dalej: Regulamin. 

Opis stanu 
faktycznego 
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uczniowie zapisani na świetlicę samodzielnie zgłaszają się na zajęcia12, bez 
pozwolenia wychowawcy świetlicy uczniowie nie mogą jej opuszczać, rodzice są 
zobowiązani pisemnie powiadomić wychowawców świetlicy o każdorazowym 
odstępstwie od ustalonego wcześniej zapisu na karcie, odnośnie odbierania dziecka 
ze świetlicy; rodzice lub osoby upoważnione przez rodziców mają obowiązek 
osobiście odebrania dziecka ze świetlicy; w przypadku nie odebrania dziecka do 
16.30 (wyłącznie na skutek przypadków losowych), rodzice (opiekunowie) mają 
obowiązek każdorazowo powiadomić szkołę o spóźnieniu w odbiorze dziecka. 

                   (dowód: akta kontroli str. 278) 

Zasady funkcjonowanie świetlicy określone w Regulaminie zostały doprecyzowane 
w „Zasadach funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Sianowie”13 z 30.09.2015 r m.in. w zakresie zgłaszania się uczniów na zajęcia 
świetlicowe. W Zasadach wskazano sposób zapisywania dzieci do świetlicy, prawa 
i obowiązki uczniów, zadania i obowiązki nauczycieli, zasady przyprowadzania do 
świetlicy wychowanków, zasady opuszczania świetlicy przez dziecko. Do świetlicy 
mogły uczęszczać dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe w szkole, ale po 
wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców konkretnych dni i godzin; w pierwszej 
kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci: rodziców samotnie wychowujących 
dzieci; matek i ojców wobec, których, orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do 
samodzielnego życia; umieszczone w rodzinach zastępczych, obojga rodziców 
pracujących; dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie 
się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców; rodzice są na bieżąco 
informowani o organizacji pracy świetlicy poprzez tablicę informacyjną, dziennik 
elektroniczny lub osobiście. Za doprowadzenie uczniów z klas 1-3 do świetlicy 
odpowiedzialni byli wychowawcy klasowi, uczniowie z klas starszych mieli 
przychodzić do świetlicy samodzielnie, nie określono w ww. Zasadach postępowania 
z dziećmi dowożonymi z klas 1-3.                                 

 (dowód: akta kontroli str. 183-189, 248)  

Dyrektor wyjaśnił, że za odprowadzanie dzieci z klas 1-3 jak i 4-6 z autobusu 
szkolnego do świetlicy i ze świetlicy do autobusu szkolnego odpowiada zatrudniony 
dodatkowo opiekun dowozów szkolnych.                     

(dowód: akta kontroli str. 303) 

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

 (dowód: akta kontroli str. 5-60, 183-189, 278) 

1.2.2. Zasady funkcjonowania świetlicy m.in. określały procedurę przyjmowania 
uczniów. Zapisy do świetlicy miały odbywać się na podstawie składanych przez 
rodziców (opiekunów) deklaracji zgłoszeniowych14. W Karcie należało zamieścić: 
dane dziecka; informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy w podziale na dni 
tygodnia, godziny przyjścia i wyjścia; informacje o osobach upoważnionych do 
odbioru dziecka ze świetlicy, tj. imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa; numer 
telefonu. W Karcie rodzic (opiekun) mógł wypełnić oświadczenie o możliwości 
wychodzenia dziecka ze świetlicy szkolnej do domu (z podaniem dni tygodni 
i godzin wyjścia) na jego odpowiedzialność. Zobowiązywał się do punktualnego 
odbierania dziecka ze świetlicy, brał odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

                                                      
12 Nie dotyczy uczniów klas I-III, których przyprowadzają wychowawcy. 

13 Dalej: Zasady funkcjonowania świetlicy. 

14 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Dalej: Karta. 
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w przypadku pozostawania dziecka na terenie szkoły po godzinach pracy świetlicy 
szkolnej oraz oświadczał o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu świetlicy.                         

  (dowód: akta kontroli str. 247) 

Objętych badaniem, wybranych losowo 10 Kart15 nie zawierało danych dotyczących 
chorób dziecka, wad rozwojowych, zaleceń lekarza. 

                                      (dowód: akta kontroli str. 247) 

Szkoła nie dysponowała Kartami za rok szkolny 2014/2015. Dyrektor Szkoły 
wyjaśnił, że Szkoła przechowuje dokumentację pomocniczą tylko do końca 
bieżącego roku szkolnego. Karty nie są archiwizowane, a przepisy prawne 
dotyczące archiwizacji dokumentów nie zakładają inaczej. 

(dowód: akta kontroli str. 282) 

W roku szkolnym 2015/2016 zostało złożonych 165 zgłoszeń uczniów do 
korzystania z zajęć świetlicowych. Dyrektor Szkoły zorganizował 3 grupy świetlicowe 
(liczące łącznie 75 uczniów).  Nie zostało przyjętych 90 uczniów.   

(dowód: akta kontroli str. 255, 282) 

Odnosząc się do zgłoszeń rodziców 90 uczniów, którzy nie zostali przyjęci do 
świetlicy w roku szkolnym 2015/2016, Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że 75 uczniów 
zostało objętych opieką, w ramach godzin zaplanowanych na zajęcia świetlicowe 
(3 grupy świetlicowe). Pozostałym Szkoła zapewniła opiekę w ramach godzin16 
realizowanych z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta 
Nauczyciela17. 

                           (dowód: akta kontroli str. 286) 

W roku szkolnym 2016/2017 (wg stanu na 30.09) na 120 zgłoszonych uczniów na 
zajęcia świetlicowe, utworzono 5 grup o liczebności od 21 do 25 uczniów.                           
 
W Szkole wykorzystywano do organizacji zajęć świetlicowych publikację Andrzeja 
Pery i Danuty Kmity „Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. 
Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół.”  
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że ww. publikacja była wykorzystywana w zakresie 
rozwiązań organizacyjnych dotyczących nowatorskich metod i form pracy 
w świetlicy, organizacji pomieszczenia i wyposażenia świetlicy. Stanowiła ona 
podstawową pomoc w codziennej pracy wychowawcy świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 286) 

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

(dowód: akta kontroli str. 249, 282-284) 

W sprawie sposobu, w jaki badano oczekiwania rodziców związane z prowadzeniem 
zajęć świetlicowych, Dyrektor m.in. wyjaśnił, w karcie zgłoszeniowej rodzice 
wypisują godziny, w jakich chcą pozostawiać dziecko w świetlicy. Pozostałe 
potrzeby są omawiane z rodzicami podczas wywiadów oraz podczas obserwacji 
wychowanków w czasie zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 282-283) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że zmiana w 2014 r. art. 67 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty wpłynęła w Szkole na zwiększenie liczby godzin świetlicy z 52 do 65 

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

16 Tzw. godziny karciane. 

17 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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w związku z potrzebą zaspokojenia potrzeb rodziców, przy jednoczesnym spełnieniu 
wymogu 25 wychowanków w grupie. Dodatkowo od września 2016 r. zostały 
zorganizowane zajęcia świetlicowe realizujące zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów, tj. językowe, plastyczne, matematyczne i sportowe. 

(dowód: akta kontroli str. 282) 

1.3. Plany pracy świetlicy na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 zawierały takie 
same zapisy. Nie zostały w nich uwzględnione wskaźniki pozwalających stwierdzić 
w jakim stopniu cele zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 84-110, 192-195, 199-202, 206-213) 

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor stwierdził, że działalność świetlicy szkolnej 
wychodziła naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, tj. zmianowość, dojazdy 
dzieci do szkoły, opieka nad dziećmi nieuczęszczającymi na religię, zajęcia 
wychowania - fizycznego, opieka nad dziećmi pracujących rodziców oraz opieka nad 
dziećmi pochodzącymi z dysfunkcyjnych rodzin. 

                                         (dowód: akta kontroli str. 281, 284) 

Roczne plany pracy świetlicy po opracowywaniu przez wychowawcę świetlicy były 
zatwierdzane we wrześniu danego roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 84-110, 192-195, 199-202, 206-213) 

1.4. W latach szkolnych od 2013/2014 do 2016/2017 liczba etatów wychowawcy 
świetlicy wzrosła z 2 do 2,5. W latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole wychowawcą świetlicy była 1 osoba 
(zatrudniona w wymiarze 1 pełnego etatu wychowawcy świetlicy). Od roku 
szkolnego 2016/2017 wychowawców świetlicy było 2, w tym 1 zatrudniony 
w wymiarze ½ etatu. Dodatkowo funkcje opiekuńczo wychowawcze w świetlicy 
pełnili nauczyciele w ramach godzin pozostałej części etatu przeznaczonego na 
zajęcia świetlicowe, tj. w latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 odpowiednio 6, 7 
i 3 nauczycieli18, pracując łącznie w każdym ze wskazanych lat szkolnych po 22 
godziny, 33 godziny i 27 godzin w tygodniu. Szkoła nie zatrudniała asystentów 
wychowawców świetlicy.                                      

(dowód: akta kontroli str. 216-218) 

W wybranym do badania miesiącu (kwiecień 2016 r.) świetlica czynna była przez 
189 godzin. Liczba godzin pracy wszystkich nauczycieli w świetlicy wynosiła 260, 
z tego wychowawców świetlicy 137,5 godziny, co stanowiło 53% łącznego czasu 
pracy, a pozostali nauczyciele 122,5 godziny, tj. 47%. 

(dowód: akta kontroli str. 219) 

1.5. Zajęcia świetlicowe prowadzone były w jednym pomieszczeniu o łącznej 
powierzchni 99 m2, które było przedzielone rozsuwanymi drzwiami na dwie części, 
z których jedna część o pow. 47,48 m2 wykorzystywana była, jako tzw. strefa 
nauki19. Na pozostałej powierzchni świetlicy (51,52 m2) wyodrębnione zostały dla 
uczniów strefy: porządkowa, medialna, kręgu, zabawy, gier i zabaw stolikowych, 
informatyczna, czytelnicza, wystawy oraz dla prowadzących zajęcia świetlicowe tzw. 
strefa nauczyciela.                                   

 (dowód: akta kontroli str. 214-215, 259-261) 

                                                      
18 Byli to nauczyciele przedmiotów w roku szkolnym 2014/2015 – religia (2 nauczycieli), edukacja wczesnoszkolna, historia, 

język polski; technika; w 2015/2016 – matematyka, język polski, edukacja wczesnoszkolna (2 nauczycieli) religia 
(2 nauczycieli); w 2016/2017 r. – język polski; matematyka; technika. 

19 Pomieszczenie do odrabiania lekcji, wyposażone w 12 stolików i 72 krzesła. 
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W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono:  
- pomieszczenie świetlicy znajdowało się na parterze budynku; na potrzeby świetlicy 

wykorzystywane była przylegająca do niej sala (oddzielona rozsuwanymi 
drzwiami);  

- dojście do sali świetlicy odbywało się poprzez drzwi główne (wejściowe) do szkoły 
i korytarz na głównym holu szkoły (parter); przy pomieszczeniu świetlicy znajduję 
się gabinet pielęgniarki szkolnej; 

-  dla uczniów kończących lekcje, które odbywały się w salach  na I piętrze Szkoły 
dojście do świetlicy odbywało się po dwubiegunowych schodach (zejście z I pietra) 
oraz przejściu przez hol szkoły; biegi  schodowe o szerokości 100 cm posiadały 
metalowe poręcze, zabezpieczone przed tzw. „zsuwaniem”; 

- na parterze (głównym holu) i na I piętrze znajdowały się toalety – kabiny 
z obniżonymi muszlami klozetowymi i  umywalkami,  umieszczone w wydzielonym 
pomieszczeniu; toalety wyposażone były w ciepłą i zimną wodę, ręczniki 
papierowe i mydło w płynie; przejścia pomiędzy holem a salą świetlicy oraz toaletą 
było bezprogowe. 

W świetlica zostały wyodrębnione strefy: 
- strefa porządkowa. Przy drzwiach wejściowych (za drzwiami do świetlicy) na którą 

składały się szafki na plecaki i tornistry; 
- medialna (pow. 10 m2). W tej strefie umieszony został telewizor (zawieszony na 

ścianie) oraz odtwarzacz płyt DVD/CD; 
- strefa kręgu o pow. 9 m2; wyłożona kolorowym dywanem; wyposażona w poduszki 

do odpoczynku, zabawki i gry znajdowały się w otoczeniu strefy na 2 regałach 
i w 2 szafach; 

- strefa zabawy. Wydzielona część do zabaw tematycznych (pow. 6 m2) 
wyposażona w teatrzyk (kącik teatralny) dla dzieci oraz stół do gry w piłkarzyki; 

- strefa gier i zabaw stolikowych o pow. 10 m2;  wyposażona w 3 stoliki i  16 krzeseł; 
w strefie znajdują się 4 półki z grami planszowymi i edukacyjnymi; 

- strefa informatyczna wyposażona w 6 stanowisk komputerowych z krzesłami 
o regulowanej wysokości;  

- strefa  czytelnicza. Dwie półki z książkami i czasopismami; 
- strefa wystawy. Ściana w holu po prawej stronie od wejścia do świetlicy oraz na 

ścianach głównego pomieszczenia świetlicy (o pow. 18,6 m2); znajdowały się tam 
przedstawione prace uczniów; 

- strefa nauczyciela o pow. 7,2 m2; wyposażone w biurko z zamykana szafką, 
komputer, drukarka. 

Na ścianach i parapetach okiennych oraz częściowo na regałach znajdowały się 
prace uczniów, uczestników zajęć świetlicowych (strefy wystawy). 

(dowód: akta kontroli str. 259-267) 

1.6. W projektach planów finansowych, zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły, 
zaplanowano następujące środki: w 2014 r. razem szkoła 3.360.600 zł, w tym 
świetlica szkolna 97.200 zł; w 2015 r. razem szkoła 3.595.050 zł, w tym świetlica 
91.000 zł; w 2016 r. (do 30.09.) razem szkoła 3.708.850  zł, w tym świetlica 111.300 
zł. Organ prowadzący zatwierdził w planach finansowych następujące środki: 
w 2014 r. szkoła ogółem 3.316.600 zł, w tym świetlica 97.200 zł; po zmianach szkoła 
3.370.139 zł, w tym świetlica 90.200 zł; w 2015 r. szkoła ogółem 3.534.650 zł, w tym 
świetlica 91.000 zł; po zmianach szkoła 3.607.012 zł, w tym świetlica 95.376 zł; 
w 2016 r. (do 30.09) szkoła ogółem 3.467.350 zł, w tym świetlica 97.000 zł; po 
zmianach szkoła 3.506.434 zł, w tym świetlica 97.000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 220-222) 
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Wykonanie planów finansowych zamknęło się kwotami20: w 2014 r. 3.333.775 zł, 
2015 r. 3.491.933 zł, 2016 r. (do 30.09) 2.637.182 zł, w tym wydatki świetlicy 
odpowiednio 88.120 zł; 94.257 zł;  83.517 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 222) 

Szkoła klasyfikowała wydatki do rozdziału 85401. Kwota wykonanych wydatków 
w § 401021 wynosiła: w 2014 r. – 68.088 zł; w 2015 r. – 73.444 zł; w 2016 r. (do 
30.09) – 64.308 zł.                      

                                             (dowód: akta kontroli str. 222) 

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, odnosząc się do przyczyn zmian w planach 
finansowych wysokości środków, przeznaczanych na funkcjonowanie świetlic 
szkolnych wyjaśnił: „(…) Projekt podlega korektom w toku dalszych prac przed 
uchwaleniem przez organ stanowiący, czyli Radę Miejską. W trakcie realizacji 
budżetu dochodzi do kolejnych zmian wynikających z zatrudnienia nauczycieli 
z różnym wykształceniem, stażem pracy czy stopniem awansu zawodowego, 
dochodzą do tego zmniejszenia lub zwiększenia wydatków z tytułu zwolnień 
lekarskich i wynikających z tego zastępstw. (…)”.      

     (dowód: akta kontroli str. 288) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił: „Finansowe potrzeby świetlicy określa dyrektor szkoły po 
rozmowie z wychowawcą świetlicy oraz głównym księgowym. W planowaniu co roku 
uwzględniane zostają: liczebność grup wychowawczych, pensum wychowawcy 
świetlicy, liczby uczniów zapisanych do świetlicy w poprzednim roku kalendarzowym 
(prognoza), czas pracy świetlicy, zmianowy tryb pracy szkoły, możliwości lokalowe 
oraz potrzeby doskonalenia wychowawcy świetlicy”.  

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 283) 

Działalność świetlicy (poza środkami z budżetu gminy) była dofinansowana ze 
środków pochodzących z dobrowolnych wpłat rodziców dzieci uczęszczających do 
świetlicy, tj. w 2014 r. 420 zł, w 2015 r. 740 zł, w 2016 r. (do 30.09) 310 zł. 
Nie stwierdzono przypadków adnotacji na badanych Kartach o obowiązku 
odpłatności za zajęcia świetlicowe lub uzależniania przyjęcia dziecka na zajęcia 
świetlicowe od dokonania płatności.                       

(dowód: akta kontroli str. 255, 291) 

W informacji udzielonej w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli22 Burmistrz Gminy i Miasta Sianów stwierdził: 
„(…) Organ prowadzący na bieżąco reagował na zgłaszane przez dyrektorów szkoły 
potrzeby związane z wyposażeniem, jak i zapewnieniem koniecznych ilości godzin 
dla wychowawców, celem zabezpieczenia opieki i wychowania dzieciom zgodnie 
z potrzebami: - w latach od 2014 r. do 2016 r. liczba godzin świetlicy wzrosła z 52 do 
65, co w znacznym stopniu poprawiło zabezpieczenie właściwych warunków pracy 
świetlicy; organ prowadzący zabezpieczał środki na wyposażenie świetlicy, w tym 
na pomoce dydaktyczne w budżecie szkoły w miarę posiadanych możliwości 
finansowych. W roku 2014 dodatkowo doposażono świetlice w pomoce dydaktyczne 
ze środków pozyskanych z dedykowanej subwencji na doposażenie świetlic 
szkolnych – w przypadku SP 2 Sianów była to kwota 13.392,48 zł”.   

         (dowód: akta kontroli str. 288) 

                                                      
20 Zaplanowane i wykonane wydatki rzeczowe w ewidencji finansowo-księgowej były klasyfikowane w badanych latach 

wspólnie dla Szkoły w rozdziale 80101. 

21 Wynagrodzenia osobowe pracowników. 

22 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. Dalej: ustawa o NIK.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
1. W opracowanym wzorze Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej nie została 
przewidziana możliwość dokonywania przez rodziców wpisów dotyczących np. 
potrzeb edukacyjnych lub zainteresowań uczniów. 

                                  (dowód: akta kontroli str. 247) 

Dyrektor Szkoły stwierdził, że rozwiązanie polegające na wpisie do Karty przez 
rodziców dodatkowych informacji o uczniu, np. jego zainteresowań jest bardzo 
dobra i zostanie wprowadzona do następnego roku kalendarzowego. Nadmieniam, 
że kontrola spowoduje w najbliższym czasie uporządkowanie kilku dokumentów 
szkolnych, które jeszcze poprawia prace świetlicy szkolnej w naszej placówce”.                           

(dowód: akta kontroli str. 312) 

2. Po zmianie w 2014 r. ustawy o systemie oświaty Statut Szkoły nie został 
zaktualizowany.  

(dowód: akta kontroli str. 5-60) 

Dyrektor wyjaśnił, że w roku szkolnym 2015/2016 powołany został zespół roboczy 
Rady Pedagogicznej, który pracuje nad zmianami w Statucie. W związku jednak 
z dużą ilością zmian w prawie oświatowym, zespół nie zakończył prac nad nowym 
statutem i nie rekomendował go do uchwalenia Radzie Szkoły.  
W projekcie statutu planowane są zmiany w zapisach dotyczących organizacji 
świetlicy szkolnej.                                                      

(dowód: akta kontroli str. 298) 

W dokumentach organizacyjnych Szkoły zostały określone zasady 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć, w tym 
zasady przyjmowania na zajęcia i odbierania uczniów po ich zakończeniu. Szkoła 
posiadała odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia zajęć świetlicowych. 
W opracowywanych planach pracy świetlicy nie zostały określone wskaźniki, 
pozwalających stwierdzić, w jakim stopniu cele zostały zrealizowane. Statut Szkoły 
po zmianie w 2014 r. ustawy o systemie oświaty nie został zaktualizowany 
w zakresie organizacji świetlicy.  

 

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 zapisanych do świetlicy, rozpoznawania ich 
zainteresowań i określania zajęć zapewniających ich prawidłowy rozwój fizyczny 
oraz kryteria podziału na grupy wychowawcze.  

(dowód: akta kontroli str. 5-60. 183-189, 282-283) 

Dyrektor wyjaśnił, że Szkoła diagnozowała potrzeby uczniów poprzez cały system 
działań wychowawczych, w który włączeni są wszyscy pracownicy pedagogiczni 
szkoły. Potrzeby są omawiane z rodzicami podczas wywiadów oraz podczas 
obserwacji wychowanków w czasie zajęć.              

(dowód: akta kontroli str. 282-283) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Grupa wychowawcza, jak wskazał Dyrektor, to 25 osobowa grupa dzieci 
przyporządkowana do niej ze względu na wiek i zmianowość. Co roku głównymi 
kryteriami podziału był wiek dzieci, zmianowość, dojazdy uczniów do szkoły oraz 
wnioski rodziców określających godziny, w których dziecko przebywa w świetlicy.                       

(dowód: akta kontroli str. 282-283) 

2.1.2. i 2.1.3. Wychowawca świetlicy w złożonych wyjaśnieniach dotyczących 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także 
ich możliwości psychofizycznych wyjaśniła: „W programie zajęć świetlicowych 
w latach 2014-2016, w każdym roku szkolnym w miesiącu październiku były 
przewidziane zajęcia z uczniami w ramach tygodniowego cyklu pn. „Poznajemy 
siebie i swoje zainteresowania”, np. w miesiącu październiku każdego roku 
szkolnego realizowane są tematy, które odnotowano w dziennikach zajęć 
świetlicowych jako „Pogadanka na temat naszych zainteresowań, ciekawych 
i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego”.  Dodatkowo miesiącu styczniu 
każdego roku realizowany jest w ramach zajęć świetlicowych temat – „Wspólne 
rozmowy i poszukiwania ciekawych pomysłów”. W miesiącu wrześniu rozpoznaję 
potrzeby edukacyjne i zainteresowania dziecka poprzez rozmowę z rodzicami. 
Ponieważ nie każdy rodzic opowiada mi o zainteresowaniach i potrzebach 
edukacyjnych dziecka w miesiącu wrześniu, dlatego temat zajęć został przewidziany 
i zrealizowany w miesiącu październiku każdego roku szkolnego. W miesiącu 
wrześniu w szczególności dzieci z klas I są wprowadzane w życie świetlicy, 
regulamin i zwyczaje obowiązujące w świetlicy. W miesiącu wrześniu dziecko 
przede wszystkim zapoznaje się z nowymi obowiązkami szkolnymi i często 
z nowymi kolegami z innych klas. W miesiącu wrześniu dzieci jeszcze myślą 
o wakacjach, dlatego też w tym miesiącu kładziony jest nacisk na bezpieczeństwo 
dziecka podczas zajęć świetlicowych, zapoznaje się z regulaminem i sposobem 
zachowania się w świetlicy. Dziecko integruje się z grupą świetlicową oraz z klasą.  
To wszystko powoduje, że wg. mnie najlepszym miesiącem do rozpoznania 
potrzeby edukacyjnych i zainteresowania dziecka poprzez zajęcia świetlicowe jest 
miesiąc październik”. 

(dowód: akta kontroli str. 307) 

W sprawie udokumentowania działań diagnozujących potrzeby uczniów 
Wychowawca świetlicy stwierdziła: „W tym roku szkolnym, na początku października 
przeprowadziłam ankietę (…). W poprzednich latach szkolnych nie 
przeprowadzałam takich ankiet, dzieci słownie lub wykonując prace plastyczne 
przedstawiały swoje zainteresowania. W tym roku szkolnym, na początku miesiąca 
października uczniowie odpowiedzieli w ankiecie na maje pytania: czy lubisz chodzić 
do świetlicy, czym jest dla ciebie świetlica, co najbardziej podoba ci się w świetlicy, 
czy możesz decydować o tym, czym chciałbyś się zajmować się w świetlicy, co 
chciałbyś zmienić w świetlicy, aby czuć się tu lepiej, czy możesz liczyć na pomoc 
wychowawców przy odrabianiu lekcji, czy czujesz się bezpiecznie w świetlicy”.                                                                  

(dowód: akta kontroli str. 308-309) 

2.1.4.  W roku szkolnym 2015/2016 w świetlicy nie tworzono grup wychowawczych 
wg zdiagnozowanych kryteriów potrzeb i zainteresowań uczniów. Organizowane 
były grupy wychowawcze spośród dzieci zbliżonych wiekowo z uwagi na zmianowy 
charakter zajęć szkolnych, czas pracy rodziców (opiekunów) oraz dowozy uczniów 
do i ze Szkoły.                                                               

 (dowód: akta kontroli str. 255, 283) 
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Kurator Oświaty w wyniku przeprowadzonej, na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy 
o NIK, kontroli doraźnej, ustalił m.in. w Szkole grupy wychowawcze nie były 
tworzone w oparciu o potrzeby i zainteresowania uczniów. 

  (dowód: akta kontroli str. 314) 

2.1.5. W planie pracy dwóch wybranych grup wychowawczych (plan dla obu grup był 
taki sam), tj. grupy II i III, w okresie objętym badaniem (II semestr roku szkolnego 
2015/2016) ujęto następujące zagadnienia23:  

 luty: Książka moim przyjaciele; Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych; 
Walentynki; 

 marzec: Dzień kobiet; Zapach przedwiośnia; Powitanie wiosny; Powroty 
ptaków; Przygotowania do świąt – świąteczne zwyczaje; 

 kwiecień: Kultura życia codziennego; uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, 
zbliżające się święta majowe; 

 maj: Majowe święta; Dzień Matki; Moja rodzina; Nasze zdrowie; 

 czerwiec: Międzynarodowy Dzień Dziecka; Dzień Ojca; Jedziemy na wakacje; 
Bezpieczne wakacje; 

Ponadto w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w każdym z miesięcy ujęto 
następujące tematy: Pomoc uczniom w nauce; Zabawy relaksacyjne (gry i zabawy 
komputerowe); eliminowanie agresji fizycznej i konfliktów rówieśniczych; Ochrona 
zdrowia (co należy wiedzieć o nikotynie); Umiejętność porozumiewania się 
i współpraca z innymi ludźmi.                                                      

(dowód: akta kontroli str. 223-239) 

W rozkładzie godzinowym pracy świetlicy uwzględniono także czas na odrabianie 
lekcji pod nadzorem lub z pomocą nauczycieli wychowawców.          

(dowód: akta kontroli str. 233-239, 275-276) 

2.1.6. Analiza realizacji planu w wybranym miesiącu (kwiecień 2016 r.) wykazała, że 
obie badane grupy (zróżnicowane wiekowo) miały takie same zajęcia.  

(dowód: akta kontroli str. 233-239, 275-276) 

Wychowawca świetlicy wyjaśniła: „Funkcjonowanie w grupie daje dziecku swoiste 
poczucie osiągnięcia pozycji społecznej, co wytwarza poczucie lojalności wobec 
grupy jako takiej i jej członków. Zawierane są  przyjaźnie na podstawie oceny  
kandydata na przyjaciela. Dzieci liczą się z opinią rówieśników. Mają wówczas 
poczucie przynależności do grupy. Potrzebami najczęściej zaspokajanymi przez 
grupy są: potrzeba afiliacji, czyli nawiązania kontaktów oraz potrzeby uznania i 
dominacji. Zatem grupa odgrywa w procesie uspołecznienia niezastąpioną rolę. 
Brak codziennego, systematycznego kontaktu z rówieśnikami, młodszymi i 
starszymi dziećmi utrudnia prawidłowy rozwój społeczny dziecka. Określając siebie 
9-latek stosuje zasadę porównywania się z innymi. Równocześnie pojęcie własnego 
„ja” stopniowo coraz rzadziej dotyczy cech zewnętrznych, a częściej opiera się na 
trwałych wartościach wewnętrznych - przyjaźń oparta na wzajemnym zaufaniu, 
niemal całkowita segregacja płciowa w zabawie i przyjaźni, pojawia się trwała 
przyjaźń. Dzieci poprzez zabawę uczą się wzajemnej życzliwości i pomocy 
drugiemu człowiekowi”. 

(dowód: akta kontroli str. 292-293) 

Kurator Oświaty stwierdził, że dobór zajęć świetlicowych dla danej grupy 
wychowawczej oraz sposób ich prowadzenia pozwalał realizować cele określone 

                                                      
23 Do grup  II  i III  zapisani byli uczniowie klas I i IV. 
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w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Uczniowie mogą uczestniczyć 
w wybranych zajęciach rozwijających ich zainteresowania.   

(dowód: akta kontroli str. 315) 

2.2. W wyniku oględzin ustalono, że świetlica była wyposażona m.in. w  przybory do 
zajęć plastycznych; stół do gry w tzw. piłkarzyki oraz gry planszowe; sprzęt 
audiowizualny (telewizor, odtwarzacz płyt CD, projektor); sprzęt sportowy do gier 
i zabaw; sprzęt komputerowy, tj. 6 stanowisk komputerowych oraz 1 przeznaczone 
dla nauczyciela  wraz z krzesłami o regulowanej wysokości; 1 drukarka. 

                               (dowód: akta kontroli str. 259-267) 

Kurator Oświaty stwierdził, że wyposażenie świetlicy jest adekwatne do 
prowadzonych zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 316) 

2.3. Strukturę czasu obecności uczniów w Szkole przeanalizowano na podstawie 
wybranych losowo 25 uczniów (33% zapisanych do świetlicy) w dwóch wybranych 
okresach roku szkolnego 2015/2016, tj. od 4 do 8 oraz od 18 do 22.04.2016 r. 
i stwierdzono, że procentowy udział obecności uczniów na zajęciach świetlicowych 
do łącznego czasu ich przebywania w szkole wyniósł łącznie 36%. Dodatkowo 
ustalono, że na 75 uczniów zapisanych do świetlicy w badanych okresach nie 
uczęszczało na zajęcia świetlicowe od 47% do 64% uczniów24. W przypadku 16 
z 25 badanych uczniów (tj. 64%), ustalono, że pomimo obecności w Szkole nie 
uczestniczyli w zajęciach świetlicowych. 

(dowód: akta kontroli str. 240-245, 251-254) 

Dyrektor, jako przyczyny nieobecności w zajęciach świetlicowych, pomimo że tego 
dnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych wskazał: zmianowość pracy 
rodziców, przyjazd osób bliskich do dzieci np. babci, odbiór wcześniejszy dziecka 
przez osoby uprawnione, urlop rodziców, indywidulane sytuacje rodzinne. Ponadto 
Dyrektor stwierdził, że nie było skarg ani uwag rodziców w związku z nieobecnością 
dziecka w świetlicy. Zajęcia świetlicowe nie są obowiązkowe, wiec rodzice nie maja 
obowiązku usprawiedliwiania nieobecności dziecka. Dziecko, które skończyło lekcje 
jest odbierane osobiście przez rodzica (opiekuna) ze świetlicy lub zaraz po lekcjach, 
zajęciach dodatkowych. W starszych klasach dzieci idą same do domu lub czekają 
na rodziców w świetlicy. Sytuacje w zależności od potrzeb rodziców (opiekunów) 
mogą ulegać zmianie; zapisując dziecko do świetlicy w Karcie podawany jest 
maksymalny czas pobytu dziecka, który nie zawsze jest realizowany zgodnie 
z deklaracją. 

Odnosząc się do przyczyn nieobecności 16 z 25 badanych uczniów na zajęciach 
świetlicowych Dyrektor wymienił 5 uczniów25, których nieobecność spowodowana 
była zajęciami dodatkowymi z gimnastyki korekcyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 298) 

Liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela badano na 
podstawie dwóch ww. okresów oraz podczas zajęć prowadzonych 26.10.2016 r. 
i ustalono, że pod opieką jednego nauczyciela w badanym okresie nie pozostawało 
więcej niż 25 uczniów. W dniu oględzin uczestniczyło w zajęciach świetlicowych 

                                                      
24 Nie uczestniczyło w zajęciach świetlicowych, pomimo obecności w Szkole w dniu: 4.04.2016 r. – 42 (56%) uczniów; 

5.04.2016 r. – 48 (64%); 6.04.2016 r. – 48; (64%);7.04.2016 r. – 35; (47%); 8.04.2016 r. – 44; (59%); 18.04.2016 r. – 45; 
(60%); 19.04.2016 r. – 42; (56%); 20.04.2016 r. – 47; (63%); 21.04.2016 r. – 42; (56%); 22.04.2016 r. – 42; (56%). 

25 Uczniowie: C.J.; D.B.; K.M.; C.Z.; J.Z. 
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w godzinach 7.30 – 16.30 od 5 do 13 uczniów, którzy znajdowali się pod opieką od 
1 do 2 nauczycieli26,              

                                            (dowód: akta kontroli str. 240-245, 251, 256-258) 

W dniu oględzin w świetlicy nie przebywali uczniowie, którzy nie byli do świetlicy 
zapisani, lub skierowani tam z powodu nieobecności nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 256-258) 

2.4. Dziennik zajęć w świetlicy prowadzony był w formie papierowej (4 dzienniki dla 
każdej grupy liczącej od 21 do 25 osób w roku szkolnym 2014/201527 oraz 
3 dzienniki, osobno dla każdej 25 osobowej grupy w roku szkolnym 2015/2016). 

(dowód: akta kontroli str. 275-276) 

W Szkole dzienniki zajęć lekcyjnych były prowadzone w formie elektronicznej28. 
Dyrektor wyjaśnił: „Dzienniki zajęć świetlicowych prowadzone są w sposób 
tradycyjny, ponieważ elektroniczna kontrola frekwencji w dzienniku, jakiego używa 
szkoła zakłada zaznaczanie uczniów nieobecnych. W dzienniku świetlicy szkolnej 
zaznaczamy uczniów obecnych na zajęciach ponieważ świetlica szkolna nie jest 
obowiązkowa dla uczniów”. 

                                (dowód: akta kontroli str. 304) 

2.5. Dokumenty organizacyjne Szkoły nie określały zasad prowadzenia monitoringu 
realizacji planu pracy świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 5-60, 93-110, 183-189, 277-278, 249) 

W sporządzonych za lata 2014/2015 i 2015/2016 sprawozdaniach z działalności 
świetlicy szkolnej, zawarto ogólne dane dotyczące liczby dzieci zapisanych, które 
uczestniczyły w zajęciach świetlicowych w danym roku szkolnym, rodzaju i formie 
prowadzonych zajęć jak np.: zajęcia plastyczne, integracyjne, rekreacyjno-sportowe 
oraz zawarto informacje o zorganizowanych przez świetlicę w danym roku szkolnym 
imprezach i konkursach. 

(dowód: akta kontroli str. 112-113, 115-116, 118-119, 121-122, 125-126, 129-130) 

Dyrektor wyjaśnił, że w związku ze zmianą z dniem 4 czerwca 2014 r. ustawy 
o systemie oświaty, zorganizowane zostały zajęcia świetlicowe realizujące 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów – zajęcia plastyczne, matematyczne, nauki 
języka angielskiego oraz sportowe.             

                   (dowód: akta kontroli str. 282) 

Przewodnicząca Rady Rodziców nie skorzystała z uprawnienia zawartego w art. 41 
ustawy o NIK, tj. możliwości złożenia oświadczenia dotyczącego przedmiotu 
kontroli29.                                                                     

(dowód: akta kontroli str. 279) 

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

                                                      
26 Od godz. 7.30 do godz. 8.30 było 13 uczniów pod opieką 1 nauczyciela; od 8.30 do 9.30 było 12 uczniów pod 

opieka 1 nauczyciela; od 9.30. do 10.30 było 12 uczniów pod opieką 1 wychowawcy świetlicy; od 10.30 do 
11.30 było 11 uczniów pod opieką 1 wychowawcy świetlicy); od 11.30 do 12.30 było11 uczniów pod opieką 2 
nauczycieli (w tym 1 wychowawca świetlicy); od 12.30 do 13.30 było 7 uczniów pod opieką wychowawcy 
świetlicy; od 13.30 do 14.30 było 10 uczniów pod opieką 2 nauczycieli (w tym 1 wychowawca świetlicy); od 
14.30 do 15.30 było 5 uczniów pod opieką 2 nauczycieli (w tym 1 wychowawca świetlicy); od 15.30 do 16.30 
było 11 uczniów pod opieką 1 wychowawcy świetlicy. 

27 Grupa I 25 uczniów; grupa II – 21 uczniów; grupa III – 24 uczniów; grupa IV – 25 uczniów). 

28 Przy wykorzystaniu platformy Librus Synergia. 

29 Pismo kontrolera NIK z 25.10.2016 r.  informujące o przysługujących uprawnieniach Przewodnicząca Rady Rodziców. 
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W dzienniku zajęć I grupy 7.04.2016 r. nie został odnotowany temat zajęć, 
w których uczestniczyło 5 uczniów klasy IVa od 6. do 9. godziny pracy świetlicy. 
W dziennikach w roku szkolnym 2015/2016 w dwóch przypadkach brakowało 
podpisu pod tematem zajęć, tj. 4.09.2015 r. grupa II zajęcia prowadzone od 
11.30 do 16.30 oraz 20.10.2015 r. grupa IV zajęcia od 11.30 do 13.30. 

(dowód: akta kontroli str. 255, 275) 

Wymóg odnotowania tematu i potwierdzenie podpisem przeprowadzonych zajęć 
określono w §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 dokumentacji30. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że 7.04.2016 r. w dziennikach zajęć grupy II i III były 
odnotowane tematy na godzinach 6-9, więc nauczyciel mógł się kierować 
potrzebą dziecka i zapomniał wpisać tematu do dziennika zajęć w I grupie. 

(dowód: akta kontroli str. 306) 

Wychowawca świetlicy wyjaśniła, że nieliczne przypadki nauczycieli (dwa), którzy 
nie złożyli podpisów pod tematami zajęć w dziennikach zajęć świetlicowych roku 
szkolnego 2014/2015 wynikają z przeoczenia i faktu zajmowania się dziećmi, 
które wymagają ciągłej uwagi. Uczniowie bardzo często podchodzą do 
nauczyciela ze swoimi problemami. Często w trakcie zapisywania tematów zajęć 
w dziennikach nauczyciel musi na bieżąco reagować na problemy zgłaszane 
przez uczestników zajęć świetlicowych. W naszej pracy najważniejsze jest 
kierowanie się dobrem dziecka. 

                         (dowód: akta kontroli str. 276)   

Przy organizacji grup wychowawczych w Szkole, kierowano się przede wszystkim: 
godzinami przebywania uczniów w świetlicy oraz godzinami przyjazdów i odjazdów 
środków transportu w ramach zorganizowanego przez gminę bezpłatnego dowozu 
uczniów. Tematyka realizowanych zajęć była taka sama dla wszystkich uczniów 
zapisanych do świetlicy. Z ustaleń Kuratora Oświaty wynika, że dobór zajęć 
świetlicowych dla danej grupy wychowawczej oraz sposób ich prowadzenia 
pozwalał realizować cele określone w art. 67 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Pod 
opieką jednego nauczyciela nie pozostawało więcej niż 25 uczniów. 

 

3. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy. 

3.1. Dyrektor w planie nadzoru pedagogicznego na rok 2014/2015 nie wyszczególnił 
zagadnień związanych z działalnością świetlicy szkolnej.                                                                      

 (dowód: akta kontroli str. 61-64)  

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 m.in. stwierdzono: 
„Szczegółowe funkcjonowanie świetlicy powinno zostać uregulowane w statucie 
szkoły”. Ponadto ujęto przeprowadzenie (w okresie październik – grudzień 2015)  
obserwacji zajęć, analizy dokumentacji, wywiadu z uczniami i nauczycielami. 

   (dowód: akta kontroli str. 70, 76, 82-83) 

W planie nadzoru na rok szkolny 2016/2017 ujęto m.in. kontrolę dziennika zajęć 
w świetlicy.                      

(dowód: akta kontroli str. 285, 306) 

                                                      
30 Dz. U.  poz. 1170, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji. 
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Dyrektor nie prowadził obserwacji zajęć świetlicowych oraz ewaluacji wewnętrznych. 
W ramach sprawowanego nadzoru Dyrektor wykonywał kontrole: poprawności 
zapisów dziennika, systematyczności wpisów oraz sprawdzanie obecności uczniów 
na zajęciach. W roku szkolnym 2015/2016 odnotowano w dziennikach 52 kontrole. 
Wnioski z przeprowadzonych kontroli zostały zawarte w „Analizie dokumentacji 
świetlicy szkolnej” za rok 2015/2016 z 4.07.2016 r., w której m.in. stwierdzono: 
„Zadania organizacyjno-administracyjne realizowane bez zastrzeżeń; Praca 
dydaktyczna: zajęcia plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, 
pomoc w odrabianiu lekcji oraz gry i zabawy dydaktyczne rozwijające kreatywność 
dzieci (…)” oraz uwagę: „Wystrzegać się zapisów ołówkiem, jako niezgodnych 
z właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej”.      

(dowód: akta kontroli str. 250, 275, 283, 306) 

Dyrektor wyjaśnił, że na podstawie wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej 
i nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2015/2016 
zorganizowano od roku szkolnego 2016/2017 dodatkowe zajęcia zgodne 
z zainteresowaniami uczniów, tj. sportowe na hali gimnastycznej, językowe oraz 
matematyczne i plastyczne.              

 (dowód: akta kontroli str. 283) 

3.2. Organ prowadzący w okresie objętym kontrolą nie przeprowadził kontroli 
świetlicy szkolnej. Dyrektor wyjaśnił, że organ prowadzący nie formułował wniosków 
dotyczących funkcjonowania świetlicy szkolnej. W swoich działaniach ograniczył się 
do zapewnienia środków finansowych na działalność świetlicy. Organ prowadzący 
zaakceptował wniosek Dyrektora Szkoły (zgłoszony w sierpniu 2015 r.) dotyczący 
zwiększenia etatów w świetlicy szkolnej z 2 (52 godziny tygodniowo) do 2,5 
(65 godzin tygodniowo). 

(dowód: akta kontroli str. 285)   

3.3. Do września 2016 r.31 Kurator Oświaty przeprowadził w Szkole 2 kontrole 
dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej32. 

      (dowód: akta kontroli str. 131-149) 

W wyniku kontroli przeprowadzonej 26.11.2014 r., stwierdzono, że w dziennikach 
występują braki w zaznaczaniu obecności uczniów na poszczególnych godzinach 
zajęć świetlicowych. Obecność była zaznaczana na dodatkowej liście w dzienniku 
elektronicznym. Wydano zalecenia, aby uzupełnić dziennik, które zostały 
zrealizowane. Po kontroli przeprowadzonej 12.04.2016 r. zaleceń nie wydano. 

(dowód: akta kontroli str. 131-139, 275) 

W wyniku kontroli przeprowadzonej na zlecenie NIK przez Kuratora Oświaty w dniu 
25.10.2016 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie 
prowadzenia Dziennika, wydano zalecenie przestrzegania przepisów § 11 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji. 

                                    (dowód: akta kontroli str. 140-149) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Dyrektor Szkoły prowadził nadzór pedagogiczny funkcjonowania świetlicy szkolnej 
m.in. poprzez kontrolę poprawności zapisów dzienników zajęć w świetlicy. Nie 
prowadził obserwacji zajęć świetlicowych oraz ewaluacji wewnętrznych. 

                                                      
31 Niniejsza kontrola rozpoczęła 17.10.2016 r.   

32 Kontrole przeprowadzone w okresie objętym kontrolą: 26.11.2014 r.; 12.04.2016 r.  
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Wykorzystywał ustalenia wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz wykonał 
zalecenie kontroli zewnętrznej. 

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: 

 

Ujmowanie w dziennikach zajęć w świetlicy informacji wyszczególnionych w § 11 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji. 

 

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

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania 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       20.01.2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler  
Artur Matejko 

St. inspektor k.p. 

 

........................................................ 
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Podpis Podpis 
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