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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Nuer i tytuł kontroli P/13/142 – Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz 
wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izby Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Andrzej Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
87976 z 16 października 2013 r.; 

2. Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87977 
z  16 października 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, ul. Nowa Wieś 59, 32-065 Krzeszowice 
(Przedszkole) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Siostra Danuta Anna Jagieła, Dyrektor Przedszkola 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości1, 
wykorzystanie dotacji z budżetu gminy oraz jej rozliczenie, wykonywanie niektórych zadań 
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w latach 2011-2013 (do dnia zakończenia 
kontroli, tj. do 5 listopada 2013 r.)  

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: 
– prowadzenie i dokumentowanie analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole 

oraz terminowe wydanie rodzicom dzieci informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, 

– zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
przedszkolnych, 

– rozliczenie wydatków i terminowe przekazywanie sprawozdań z ich realizacji. 
Nieprawidłowość dotyczyła nienależnego pobrania dotacji w wysokości 831,76 zł na jedno 
dziecko, pomimo iż nie spełniało wymogów do zgłoszenia go do dotacji. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Wykorzystanie środków publicznych 

1.1. W latach 2011, 2012 i 2013 (do 31 października) Przedszkole otrzymało z Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach (Urząd) 1.011,2 tys. zł dotacji, z tego: 
― w 2011 r. - 339,7 tys. zł, w tym 28,4 tys. zł tytułem wyrównania dotacji za 2010 r. 

(wyrównanie zostało przekazane w transzy dotacji przekazanej w lutym 2011 r.),  
― w 2012 r. – 344,1 tys. zł (dotację pomniejszono o 11,5 tys. zł tytułem całkowitego 

rozliczenia dotacji za 2011 r.), 

                                                 
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
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― w 2013 r. (za 9 miesięcy) – 304,6 tys. zł, za październik - 22,8 tys. zł (dotację 
pomniejszono o 4,6 tys. zł tytułem całkowitego rozliczenia dotacji za 2012 r.). 

Przedszkole wykazywało koszty kwalifikowane sfinansowane otrzymaną dotacją – 
w kwartalnych informacjach o kosztach poniesionych z dotacji, naliczanych odrębnie za 
każdy kwartał, tj. zgodnie z trybem określonym uchwale Nr XIII/73/2007 Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji2. 
Za lata 2011-2012 koszty te wyniosły ogółem 700,7 tys. zł, odpowiednio – 343,6 tys. zł 
i 357,1 tys. zł. Za trzy kwartały 2013 r. koszty wyniosły 290,8 tys. zł, a Urząd przekazał 
dotację w wysokości 309,3 tys. zł pomniejszonej o 4,6 tys. zł (tytułem rozliczenia dotacji za 
2012 r.). W transzy dotacji za październik 2013 r. wynoszącej 22,8 tys. zł Urząd potrącił 
kwotę 3,3 tys. zł tytułem przeliczenia dotacji cyt. „zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw”. 
Wyjaśniając przyczyny wykazywania kosztów przekraczających wartość otrzymanej dotacji 
główna księgowa Przedszkola wyjaśniła, że uzasadnione to było: 
― koniecznością wykazania w tych kwartalnych informacjach kosztów dotyczących kwot 

wynikających z całorocznych rozliczeń dotacji przez Gminę Krzeszowice, tj. 28,4 tys. zł 
za 2010 r., 11,5 tys. zł za 2011 r., 4,6 tys. zł za 2012 r., 

― ochroną przed koniecznością zwrotu dotacji w sytuacji niezakwalifikowania poniesionych 
kosztów.  

Księgowa Przedszkola wyjaśniła również, że Urząd nie zobowiązywał Przedszkola do 
zbilansowania kosztów z wysokością dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 6-60, 157-191, 264-270) 

1.2. Według oświadczenia dyrektor Przedszkola wysokość środków publicznych zapewniała 
częściowe pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką, tj. 66% 
w 2011 r., 70% w 2012 r., 75% w 2013 r. (za 9 miesięcy). Pozostałe wydatki Przedszkola 
sfinansowano z odpłatności rodziców. W oświadczeniu dyrektor Przedszkola podała, 
że dotacja przypadająca na jedno dziecko była coroczne obniżana i wynosiła: 466,2 zł 
w 2011 r., 415,9 zł w 2012 r., 438,9 zł w 2013 r. (za 8 miesięcy - dotacja planowana), 
383,4 zł od września 2013 r.(dotacja rzeczywista). 

(dowód: akta kontroli str. 61- 62) 

1.3. Planowana liczba uczniów w Przedszkolu na lata: 2011, 2012 i 2013 wykazana we 
wnioskach o udzielenie dotacji wynosiła odpowiednio: 48, 60, 76. Wnioski te dyrektor 
Przedszkola przekazała Burmistrzowi Gminy Krzeszowice w dniach – odpowiednio: 
20 sierpnia 2010 r., 29 sierpnia 2011 r., 27 września 2012 r., tj. z zachowaniem terminu 
określonego w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty3. 

 (dowód: akta kontroli str. 63-70) 

1.4. Liczba uczniów uczęszczających do Przedszkola w dziewięciu wybranych do analizy 

miesiącach (po trzy w każdym roku)4, w przekazanych Burmistrzowi informacjach, była 

zgodna ze stanem faktycznym, tj. liczbą uczniów wykazaną w informacjach przekazanych do 
Burmistrza. Dokumenty te, zawierające oświadczenie o aktualności prawa Przedszkola do 
otrzymania dotacji, sporządzono według wzoru stanowiącego załącznik 1 do uchwały Rady 
Miejskiej. 
Wyżej wymienione informacje zostały złożone do Burmistrza przez dyrektora Przedszkola 
w dniach – odpowiednio – 5 października, 2 listopada i 1 grudnia 2011 r., 1 marca, 2 kwietnia 
i 4 maja 2012 r., 4 lutego, 4 kwietnia i 2 października 2013 r., tj. zgodnie z § 6 uchwały Rady 
Miejskiej. 

                                                 
2 Uchwała Nr XIII/73/2007 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Krzeszowice przez 
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 813, poz. 5297 ze 
zm.) - dalej w uchwałach Rady Miejskiej. 
3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
454 we wrześniu, 56 w październiku i 56 w listopadzie 2011 r., 60 w lutym (w tym jedno dziecko które dopiero 27 marca 
ukończyło 2,5 roku), 60 w marcu i 62 w kwietniu 2012 r., 75 w styczniu, 73 w lutym i 67 we wrześniu 2013 r. 
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W informacjach za luty i marzec 2012 r. wykazano dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku. 
Było to sprzeczne z uchwałą Rady Miejskiej, według której Przedszkole składając do Urzędu 
Informację o liczbie uczniów oświadczało o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji 
z budżetu Gminy Krzeszowice i o aktualności danych z tym związanych. Ponadto przyjęcie 
dziecka w takim wieku było niezgodne z art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, według 
którego w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym można 
objąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  
W sprawie przyczyny wykazania tego dziecka w informacjach były dyrektor Przedszkola 
wyjaśniła: „nieświadomie przeoczyłam fakt, że dziecko G.Z. urodzone 27.09.2009 r. 
wykazane w informacji o liczbie uczniów w miesiącu lutym i marcu 2012 r. nie miało jeszcze 
ukończone 2,5 roku”. 

(dowód: akta kontroli str. 71-104, 192-217, 234) 

1.5. W latach 2011-2013 (do 30 września) zrealizowane wydatki Przedszkola, sfinansowane 
z budżetu Gminy Krzeszowice, wynosiły łącznie 987,5 tys. zł z tego odpowiednio: 339,6 tys. 

zł, 357,1 tys. zł i 290,8 tys. zł5.  

W zakresie wykorzystania dotacji analizą objęto wydatki Przedszkola sfinansowane z dotacji, 
otrzymanej w dziewięciu wybranych miesiącach (po trzy z każdego roku)6 – na kwotę ogółem 
273,9 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie 
oświaty, tj. na dofinansowanie realizacji zadań Przedszkola w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.  
Dotyczyły one m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych 

pracowników Przedszkola (249,1 tys. zł)7, zakupu książek i pomocy dydaktycznych (6,7 tys. 

zł), materiałów i wyposażenia (2,3 tys. zł). 
 (dowód: akta kontroli str. 23-25, 36-39, 48-51, 60, 105-106, 110-156, 304-364, 398-405) 

1.6. Dotacja przekazywana była na rachunek bankowy Przedszkola wskazany we wnioskach 
o udzielenie dotacji na dany rok, zawierających informacje o planowanej liczbie dzieci, które 
będą uczęszczać do Przedszkola.  

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 63-70, 226-233) 

Z ustaleń kontroli wynika, że w lutym i w marcu w 2012 r. Przedszkole nienależnie pobrało 

dotację w wysokości 831,76 zł - za jedno dziecko8, które 27 marca 2012 r. ukończyło 

2,5 roku, co oznacza, że dotacja na nie przysługiwała od kwietnia 2012 r. Ówczesna dyrektor 
Przedszkola wykazała to dziecko w informacjach do Urzędu o liczbie uczniów za luty i za 
marzec 2012 r., co jest niezgodne z art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, według 
którego wychowaniem przedszkolnym można objąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  
Ówczesna dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że nieświadomie przeoczyła fakt, iż jedno 
dziecko urodzone 27.09.2009 r. wykazane do Urzędu w informacji o liczbie uczniów 
w miesiącu lutym i marcu 2012 r., nie miało jeszcze ukończone 2,5 roku. 

 (dowód: akta kontroli str. 7, 52-54, 84-86, 171, 199, 202, 232, 234) 

 

                                                 
5Według podziału tych wydatków na kategorie (wynagrodzenia w tym bezosobowe i pochodne; zakup materiałów 

i wyposażenia; zakup energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody; usług pozostałych (bez czynszu); 
pozostałych wydatków), ich udział odpowiednio wynosił: w 2011 r. – 290,0 tys. zł, 25,5 tys. zł,13,7 tys. zł, 7,7 tys. 
zł, 2,7 tys. zł; w 2012 r. – 330,9 tys. zł, 13,9 tys. zł,7,2 tys. zł, 4,1 tys. zł, 1,0 tys. zł; w 2013 r. – 265,6 tys. zł, 11,2 
tys. zł, 6,9 tys. zł, 3,6 tys. zł, 3,5 tys. zł. W ww. okresie Przedszkolne nie ponosiło wydatków na zakup usług 
remontowych oraz na czynsz za wynajem pomieszczeń Przedszkola. 
6 W 2011 r.: w październiku – 26,7 tys. zł, w listopadzie – 28,2 tys. zł i w grudniu 24,5 tys. zł ; w 2012 r.: 
w październiku – 29,7 tys. zł, w listopadzie – 32,7 tys. zł i w grudniu – 39,0 tys. zł, w 2013 r.: w lipcu – 33,2 tys. zł, 
w sierpniu – 32,4 tys. zł i we wrześniu 27,5 tys. zł. 
7W okresie kontroli od 2011 r. do 2013 (do 31 października) wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych 
Przedszkola (zatrudnionych w tym okresie) sfinansowano z dotacji łącznie na kwotę 535,1 tys. zł, z czego: 95,2 
tys. zł - dwóch dyrektorów, 71,9 tys. zł – jednego głównego księgowego (intendenta), 138,6 tys. zł - 5 pomocy 
wychowawców, 149,2 tys. zł – dwóch pracowników kuchni (szefa kuchni i pomocy kuchennej), 41,2 tys. zł – 
jednego konserwatora, 39,0 tys. zł – jednej sprzątaczki. 
8Dziecko przyjęto 31 stycznia 2012 r. i ujęto w Księdze Ewidencji Dzieci pod pozycją Nr 124 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez Przedszkole środków 
publicznych mimo stwierdzonej nieprawidłowości, polegającej na pobraniu nienależnej 
dotacji w wysokości 831,76 zł. 

 

2. Rozliczenie środków publicznych 

2.1. Badaniem pod kątem zgodności z trybem ustalonym w uchwale Rady Miejskiej objęto 
rozliczenia dotacji otrzymanych za 2011 r. i 2012 r. 
Rozliczenia te zostały dokonane w sposób zgodny z ww. uchwałą, tj. zostały złożone na 
formularzach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do tej uchwały i zawierały: comiesięczne 
dane na temat liczby uczniów uprawnionych do dotacji, kwartalne dane na temat kosztów 
poniesionych z dotacji, tj.: datę wystawienia oraz opis rachunku, faktury lub innego dowodu 
wraz z pełną kwotą zobowiązania; nazwę przedmiotu dokonanego zakupu lub płatności; 
terminu dokonania dyspozycji o zapłacie, wskazanie kwoty płatności angażującej środki 
z dotacji. 
Wykazane w rozliczeniach dane były zgodne z dokumentami potwierdzającymi 
wykorzystanie środków dotacji, stosownie do wymogu określonego w § 6 uchwały Rady 
Miejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 9-51, 71-106, 266-268, 304) 

2.2. Rozliczenia dotacji za 2011 r. i 2012 r. były przekazywane do Urzędu w terminach 
wymaganych w uchwale Rady Miejskiej, tj.: 
― comiesięcznie - informacje o liczbie uczniów uprawnionych do dotacji - do dnia 

5 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania 
pierwszej raty dotacji, 

― kwartalnie - informacje o kosztach kwalifikowanych poniesionych ze środków 
przekazanej dotacji w danym kwartale - do 15 dnia każdego miesiąca następującego po 
ostatnim dniu kwartału, którego dotyczy informacja.  

Informacje sporządzała główna księgowa Przedszkola a zatwierdzał je dyrektor Przedszkola. 
(dowód: akta kontroli str. 9-39, 71-94) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rozliczenie środków publicznych. 

 

 

3. Wykonywanie niektórych zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki 

 

3.1. Dane charakteryzujące Przedszkole przedstawia zestawienie: 

L.p. Wyszczególnienie 
Lata szkolne 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 
1 2 3 4 5 

1 Liczba oddziałów ogółem, w tym: 3 3 3 
1.1 liczba oddziałów integracyjnych 0 0 0 

2 
Liczba dzieci w oddziałach ogółem na 
30.09., w tym: 

54 73 66 

2.1 liczba dzieci niepełnosprawnych 0 [2 0] 
1 2 3 4 5 

3 Liczba pracowników pedagogicznych, 11 12 11 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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z tego: 
3.1 nauczyciele wychowania przedszkolnego 5 6 5 

3.2 psycholog 1 1 1 

3.3 logopeda 1 1 1 

3.4 nauczyciel języka angielskiego  1 1 1 

3.5 nauczyciel rytmiki 1 1 1 

3.6 nauczyciel gimnastyki korekcyjnej 1 1 1 

3.7 nauczyciel religii (dyrektor Przedszkola)  1 1 1 

4 
Liczba pozostałych pracowników, z 
tego: 

7 8 8 

4.1 pomoc nauczyciela 2 3 3 

4.2 pracownicy ekonomiczno-administracyjni 1 1 1 

4.3 pracownicy kuchni i stołówki 2 2 2 

4.4 pozostali pracownicy obsługi 2 2 2 

5 
Opłaty miesięczne wnoszone przez 

rodziców (w zł)[…9]: 
X x X 

5.1 

opłata stała (czesne) za pobyt dziecka w 
przedszkolu w wymiarze 
przekraczającym podstawę programową 
(5 godzin) 

od 100 do 
200 zł 

od 100 do 
200 zł 

od 100 do 200 
zł 

5.2 
opłaty za dodatkowe zajęcia (ponad 
podstawę programową) 

X x X 

5.3 
za wyżywienie dziecka (miesięcznie / 
dziennie) 

126 zł / 6 zł 
x 21 dni 

126 zł / 6 zł 
x 21 dni 

126 zł / 6 zł x 
21 dni 

5.4 na komitet  130 zł 120 zł 120 zł 

676 

Zajęcia organizowane poza podstawą 
programową, finansowane przez 
rodziców w ramach opłaty z wierszy 
5.1-5.2 (liczba godzin w tygodniu 
w jednej grupie): 

X x X 

6.1 - język angielski 40 minut 40 minut 1 godzina 

6.2 - rytmika 40 minut 40 minut 40 minut 

6.3 - gimnastyka korekcyjna 40 minut 40 minut 40 minut 

(dowód: akta kontroli str. 235-236, 304) 

3.2. Kontrola trzech oddziałów przedszkolnych10 wykazała, że w latach szkolnych 2011/2012 
i 2012/2013 w Przedszkolu prowadzono obserwacje pedagogiczne i dokumentowano analizy 
gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, co było zgodne z przepisami załącznika nr 1 do 
rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego11 oraz 
§ 5 ust. 2 pkt 7 statutu Przedszkola z 1 grudnia 2009 r. 
W grupie tych dzieci obserwacje pedagogiczne prowadzono dwukrotnie (w październiku 

i w kwietniu)12. 
Opracowano i wdrożono program pracy indywidualnej o charakterze wyrównawczym dla 
10 spośród 22 dzieci (pięciolatków i sześciolatków) objętych obserwacją pedagogiczną 

w roku szkolnym 2011/201213.  

                                                 
9 Stawka miesięczna – przy założeniu, że miesiąc ma 21 dni 
10 W roku szkolnym 2011/2012 - oddział mieszany 5-6 latków liczący 22 dzieci; w roku szkolnym 2012/2013 – oddział 
pięciolatków liczących 20 dzieci i oddział sześciolatków liczących 11 dzieci 
11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) 
12 W roku szkolnym 2011/2012 w grupie mieszanej (pięcio-sześciolatków) w 6 obszarach: 1) sprawność manualna, 2) 
sprawności motoryczne i orientacja przestrzenna, 3) funkcje wzrokowe, 4) funkcje słuchowe, 5) czynności intelektualne i 
matematyczne, 6) umiejętności społeczne; w roku szkolnym 2012/2013 oddzielnie w grupie  pięciolatków i oddzielnie w grupie 
sześciolatków - w 3 obszarach: 1) rozwój fizyczny, 2) rozwój umysłowy, 3) rozwój społeczno-emocjonalny 
13 Program obejmował 6 obszarów: sprawności manualne (dla 3 dzieci), sprawności motoryczne i orientacja przestrzennej (dla 
3 dzieci), funkcje wzrokowe (dla 6 dzieci), funkcje słuchowe (dla 5 dzieci), czynności intelektualne (dla 4 dzieci), umiejętności 
społeczne (dla 5 dzieci). 
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Dla grupy 11 dzieci sześcioletnich objętych obserwacją w roku szkolnym 2012/2013 również 
opracowano „Plan wspomagania i korygowania rozwoju dziecka” w podziale na plan pracy 

z dziećmi o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym14 i plan pracy z dziećmi 

uzdolnionymi15.  

Przedszkole prowadziło obserwacje pedagogiczne dzieci młodszych (trzy i czteroletnich). 

Metodyka obserwacji polegała na ocenie różnych obszarów zachowań dzieci16, 

ewidencjonowaniu wyników w kartach lub arkuszach obserwacji i informowaniu rodziców 
o ich wynikach.  
W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 wśród dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym było troje dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzeszowicach. Dla dwojga 
z tych dzieci opracowano po cztery, a dla jednego dziecka dwa indywidualne programy 
edukacyjno-terapeutyczne. Wobec tych dzieci prowadzono również pogłębione diagnozy 
związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - przez pedagoga, logopedę 
i oligofrenopedagoga, zakończone wydaniem opinii. 

(dowód: akta kontroli str. 240, 254-258) 
 
3.3. Dla każdego dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w latach 2011/2012 
i 2012/2013 sporządzono pisemne diagnozy gotowości szkolnej oraz informacje o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej17. Rodzice dzieci (opiekunowie prawni) 

wszystkich dzieci zostali zapoznani z wynikami diagnozy gotowości szkolnej dzieci 
i otrzymali pisemne informacje o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
w terminach do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 
dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, wymaganych 
w § 3 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków szkolnych18.  

 (dowód: akta kontroli str. 254-256, 259) 

3.4. Według oświadczenia dyrektora Przedszkola: 

― spośród 22 dzieci, których rodzicom w roku szkolnym 2011/2012 przekazano informacje 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 13 dzieci (w tym 

sześcioro pięciolatków) rozpoczęło naukę w szkole podstawowej. W Przedszkolu 

pozostało siedmioro dzieci, a dwoje zostało wypisanych z powodu zmiany miejsca 

zamieszkania. 

― spośród 31 dzieci, których rodzicom w roku szkolnym 2012/2013 przekazano informacje 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 12 dzieci (w tym jeden 

pięciolatek) rozpoczęło naukę w szkole podstawowej. W Przedszkolu pozostało 

19 dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 255) 

3.5. Działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby 

Kontroli19, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie zleciła Małopolskiemu Kuratorowi 

Oświaty w Krakowie kontrolę dotyczącą wykonywania w Przedszkolu zadań w zakresie 
organizacji oddziałów (grup) przedszkolnych oraz stosowanych przez Przedszkole rozwiązań 

                                                 
14 (w zakresach rozwijania: sprawności manualnej, orientacji przestrzennej, mowy i myślenia, niwelowania niepożądanych 
zachowań) 
15 (plastycznie, tanecznie i muzycznie, matematycznie, w zakresie nauki czytania i pisania, ze zdolnościami recytatorskimi) 
16 Dzieci trzyletnie oceniano pod kątem 7 obszarów: 1) umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, 2) samodzielność, 
samoobsługa, bezpieczeństwo, 3) edukacja w zakresie mowy i myślenia, 4) umiejętności matematyczne, 5) rozwój manualny, 
6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej, 7) edukacja przyrodnicza i artystyczna; czteroletnie pod kątem 
5 obszarów: 1) umiejętności społeczne i odporność emocjonalna, 2) umiejętności matematyczne, 3) gotowość do nauki czytania 
i pisania, 4) sprawność motoryczna i wzrokowo-ruchowa, 5) samodzielność, samoobsługa, bezpieczeństwo) 
17 w roku szkolnym 2011/2012 dla 22 pięcio-sześciolatków, w roku szkolnym 2012/2013: dla 20 pięciolatków, dla 
11 sześciolatków 
18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r,. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 
druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624) 
19

(Dz. U. z 2012 r. poz. 82 ze zm.) 
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organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej oraz 
uwzględniania zalecanych warunków i sposobów jej realizacji w latach szkolnych 2011/2012 
i 2012/2013. 
W wyniku tej kontroli nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.  

(dowód: akta kontroli str.406-426) 

3.6. Zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego (pięć osób na 
podstawie umowy o pracę - według stanu na 17 października 2013 r.) posiadało kwalifikacje 
wymagane rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli20: Nauczyciele ci ukończyli wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki społeczno-opiekuńczej, 
studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, pedagogiki przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, terapii w mówieniu, pisaniu i czytaniu, oligofrenopedagogiki i metod 
korekcyjno- kompensacyjnych, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem MEN (§ 3 pkt 2 lit. c, § 4 
ust. 2 pkt 1).  
Nauczyciel religii posiadał kwalifikacje zgodne § 7 przytoczonego wyżej rozporządzenia 
MEN w związku z § 1 pkt 2 Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 

MEN21. 

Przedszkole zatrudniało nauczyciela-logopedę: w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 
na podstawie umowy zlecenia a w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie umowy o pracę. 
Nauczyciel ukończył wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki społeczno-
opiekuńczej, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
studia podyplomowe z zakresu logopedii, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem MEN (§ 21 ust. 
2 pkt 2 lit. b). 
Nauczyciel języka angielskiego w latach szkolnych 2011/2012 - 2013/2014 zatrudniony był 
na podstawie umowy zlecenia ze Szkołą Języka Angielskiego „WISHES” w Krzeszowicach. 
Nauczyciel ukończył wyższe studia licencjackie w zakresie filologii angielskiej oraz 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych o specjalności j. angielski.  

(dowód: akta kontroli str. 262-263, 332-351) 
 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie powyższych zadań w zakresie 

kształcenia, wychowania i opieki. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1) rozliczenie dotacji pobranej nienależnie z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach na jedno 

dziecko, w wysokości 831,76 zł, 
2) zgłaszanie do Urzędu Miejskiego zweryfikowanych informacji o uprawnieniach 

Przedszkola do otrzymywania dotacji. 

                                                 
20 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207) 
21 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. 
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2000 r. Nr 4 poz. 20) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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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 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 Krakowie. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie  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. 
 
Kraków, dnia …… grudnia 2013 r. 
 

Kontrolerzy:  
Andrzej Krawczyk 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

 

........................................................  

Podpis  

  

Andrzej Lis 
Specjalista kontroli państwowej 

 

 

........................................................ 
 

Podpis  

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania 

wniosków 
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