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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87997 z 21 listopada 
2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejskie Przedszkole Nr 20 w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 2, 33-300 Nowy Sącz (dalej: 
Przedszkole) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grażyna Podgórni, Dyrektor Przedszkola 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
realizację przez Miejskie Przedszkole Nr 20 w Nowym Sączu wydatków budżetowych i ich 
rozliczenie oraz wykonywanie niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania 
i opieki, w latach 2011-2013 (do dnia zakończenia kontroli, tj. do 19 grudnia 2013 r.). 

 

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: 
– prawidłowa realizacja wydatków budżetowych, 
– rzetelne rozliczenie wydatków i terminowe przekazywanie sprawozdań z ich realizacji, 
– prowadzenie i dokumentowanie w arkuszach obserwacji dziecka – kartach diagnozy 

przedszkolnej analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, 
– zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

przedszkolnych. 
Nieprawidłowości dotyczyły niesporządzania na podstawie kart diagnozy przedszkolnej 
i niewydania rodzicom informacji o stanie gotowości 60 dzieci do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej oraz nieterminowego wydania dwóch informacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydatki budżetowe 

1.1. W latach 2011-2013 (do 30.11.2013 r.) Przedszkole zrealizowało wydatki w wysokości, 
odpowiednio: 1.365,6 tys. zł2, 1.422,6 tys. zł3 i 1.320,4 tys. zł4 (96,6%, 99,6% i 92,1% 
planu).5 

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 11-12, 34-35, 153 ) 

1.2. Zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi Prezydenta Miasta Nowy Sącz6 wielkość 
niezbędnych środków finansowych na funkcjonowanie Przedszkola w kolejnych latach 
budżetowych zaplanowano w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, z podaniem: 
przewidywanego wykonania roku bieżącego, planu na rok następny, wskaźników wzrostu 
w stosunku do przewidywanego wykonania. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zaplanowano zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do tych zarządzeń (z podaniem: 
faktycznego i potencjalnego wykonania tych wydatków we wrześniu, wydatków rocznych 
uwzględniających potencjalne wykonanie we wrześniu oraz ewentualnych zmian 
spowodowanych: awansami zawodowymi nauczycieli i wysługą lat, nagrodami, 
zastępstwami doraźnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i zajęciami 
rewalidacyjnymi). Do poszczególnych pozycji w projektach budżetu sporządzono 
uzasadnienie przez podanie przedmiotu wydatku i sposobu wyliczenia. 
Projekty budżetu przekazywano do Urzędu Miasta w Nowym Sączu terminowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-53, 54-75) 
1.3. W latach 2011-2013 (do 31.11.2013 r.) Przedszkole nie gromadziło dochodów 
na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych7.  
Miasto Nowy Sącz zawarło z ING Bankiem Śląskim S.A. umowę o prowadzenie dla 
Przedszkola jednego rachunku bankowego, wspólnego do ewidencjonowania dochodów 
i wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 76-79) 

1.4. Dyrektor Przedszkola oświadczyła, że wysokość środków budżetowych w latach 2011-
2013 zapewniała prawidłową realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.  

(dowód: akta kontroli str. 80) 

1.5. W zakresie realizacji wydatków budżetowych kontrolą objęto 30 wybranych wydatków 
(po 10 w każdym roku) związanych z zakupem materiałów i pozostałych usług na kwotę 
137,3 tys. zł (3,4% wydatków ogółem), z tego: w 2011 r. – 47,5 tys. zł, w 2012 r. – 57,0 tys. 
zł i w 2013 r. – 32,8 tys. zł. 
Wydatki te związane były z działalności statutową Przedszkola i dotyczyły: świadczenia 
usług żywieniowych, czynszu, podatku od nieruchomości, wywozu śmieci i zakupu 
wykładziny dywanowej. 

(dowód: akta kontroli str. 81-127) 

1.6. Badane wydatki budżetowe poniesiono w wysokościach ustalonych w planie 
finansowym Przedszkola, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5, 11-12, 19-20, 81-87) 

                                                      
2 W rozdziale 80104 „Przedszkola” – 1.360,5 tys. zł, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 5,1 tys. zł, 
3 W rozdziale 80104 – 1.418,1 tys. zł, w rozdziale 80146 – 4,5 tys. zł, 
4 W rozdziale 80104 – 1.319,9 tys. zł, w rozdziale 80146 – 0,5 tys. zł, 
5 Według podziału tych wydatków na kategorie (wynagrodzenia, w tym bezosobowe i pochodne; zakup: materiałów 

i wyposażenia; energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody; usług remontowych; usług pozostałych; pozostałych 
wydatków), ich udział odpowiednio wynosił: w 2011 r. – 1.096,4 tys. zł, 14,3 tys. zł,14,7 tys. zł, 0,3 tys. zł, 122,0 tys. Zł, 
117,9 tys. zł; w 2012 r. – 1.166,8 tys. zł, 11,5 tys. zł,16,3 tys. zł, 0,4 tys. zł, 108,4 tys. zł; 119,1 tys. Zł; w 2013 r. (do 30 
września) – 900,4 tys. zł, 8,2 tys. zł, 11,1 tys. zł, 0,3 tys. zł, 70,7 tys. zł, 95,2 tys. zł. W ww. okresie Przedszkolne nie 
ponosiło wydatków na wydatki majątkowe. 

6 Zarządzenia wewnętrzne Prezydenta Miasta Nowy Sącz nr 90/2010 z dnia 6 września 2010 r., nr 85/2011 z dnia 6 września 
2011 r., nr 84/2012 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz gminnych 
jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przedłożenia opracowań cząstkowych projektu budżetu, określenia 
szczegółowości tych opracowań oraz terminu ich przedkładania Skarbnikowi. 

7 Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. – dalej: ustawa o finansach publicznych. 
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1.7. Wysokość wydatków oraz terminy ich realizacji wynikały z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Było to zgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 4-22.) 

1.8. Wszystkie badane wydatki zaklasyfikowano prawidłowo do paragrafów klasyfikacji 
budżetowej. Ujęto je w paragrafach zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych8. 

(dowód: akta kontroli str. 128-129) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Przedszkole udzieliło na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9 dwóch zamówień dotyczących 
przygotowania i dostawy posiłków  dla dzieci przedszkolnych na rok 2012 i 2013,  o wartości 
szacunkowej 97.921,7 tys. zł i  75.924,8 tys. zł (netto). 
Postępowania te przeprowadzono prawidłowo. 

 (dowód: akta kontroli str. 130-152) 

Do pozostałych wydatków nie stosowano Prawa zamówień publicznych, gdyż ich wartość 
netto nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro. 

(dowód: akta kontroli str. 80, 88-127) 

Dyrektor Przedszkola zarządzeniem Nr 21/10 obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. określiła 
zasady udzielania i dokumentowania zamówień publicznych poniżej kwoty 14 tys. euro, 
jednak według oświadczenia Dyrektor Przedszkola z powodu dokonywania drobnych 
bieżących zakupów materiałów i wyposażenia zasad tych nie stosowano.  
Z ustaleń kontroli wynika, że w latach 2011 – 2013 (do 31 października) poza wysokimi 
kwotami na świadczenie usług żywieniowych dla dzieci, kwotami za czynsz, największe 
kwotowo wydatki w § 4210 i w § 4300 poniesiono: w 2011 r. w wysokości 1,7 tys. zł – 
na zakup komputera, w 2012 r. w wysokości 2,4 tys. zł - na zakup wykładziny dywanowej, 
w 2013 r. (do 31 sierpnia) w wysokości 1,4 tys. zł - na zakup szafy i regału.  

 (dowód: akta kontroli str. 80, 88-127, 226-235) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Przedszkole wydatków 
budżetowych. 

 

2. Rozliczenie wydatków budżetowych 

2.1. Badaniem objęto roczne sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków 
budżetowych Przedszkola za 2011 r. i 2012 r., w zakresie kwot wykazanych w kolumnach 
„Wydatki wykonane” i „Zobowiązania ogółem”. 

Sprawozdania te zostały sporządzone prawidłowo, a wykazane w nich kwoty były zgodne 
z danymi ewidencji księgowej Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 4-18, 128-129) 

2.2. Sprawozdania te przekazano Prezydentowi Miasta Nowy Sącz z zachowaniem terminu 
określonego w załączniku nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 
2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej10. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 11) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rozliczenie przez Przedszkole wydatków 
budżetowych. 

                                                      
8 Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm. 
9 Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. – dalej: Prawo zamówień publicznych. 
10 Dz. U. Nr 20, poz. 103 

Ustalone 
nieprawidłowości 

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

3.1. Dane charakteryzujące Przedszkole przedstawia zestawienie: 

L.p. Wyszczególnienie 
Rok szkolny: 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1 2 3 4 5 

1 Liczba oddziałów ogółem, w tym: 6 6 6 

1.1 liczba oddziałów integracyjnych 1 1 1 

2 
Liczba dzieci w oddziałach ogółem  

na dzień 30 września, w tym: 
145 143 145 

2.1 liczba dzieci niepełnosprawnych 3 3 5 

3 
Liczba pracowników pedagogicznych, z 
tego: 

16 15 16 

3.1 nauczyciele wychowania przedszkolnego 14 13 13 

3.2 psycholog 0 0 0 

3.3 logopeda 0 0 0 

3.4 nauczyciel wspomagający 1 1 1 

3.5 nauczyciel języka angielskiego 0 0 1 

3.6 nauczyciel religii 1 1 1 

3.7 pozostali (wymienić) 0 0 0 

4 Liczba pozostałych pracowników, z tego: 15 14 16 

4.1 pomoc nauczyciela 3 3 4 

4.2 pracownicy ekonomiczno-administracyjni 3 2 2 

4.3 pracownicy kuchni i stołówki 2 2 2 

4.4 pozostali pracownicy obsług 7 7 8 

5 
Opłaty miesięczne wnoszone przez rodziców  

(w zł)11: 
x x x 

5.1 
opłata stała za pobyt dziecka w 
przedszkolu w wymierzę przekraczającym 
podstawę programową (5 godzin): 

x x x 

5.1.1 
opłata za 1 godzinę ponad podstawę 
programową 

42 zł 
(2 zł x 1 

godz.) x 21 
dni 

42 zł 
(2 zł x 1 

godz.) x 21 
dni 

21 zł 
(1 zł x 1 

godz.) x 21 
dni 

5.2 
opłaty za dodatkowe zajęcia12 (ponad 
podstawę programową): 

x x x 

5.2.1 - rytmika 8 zł 8 zł 0 zł 

5.2.2 - jęz. angielski 13/26 zł 14/28 zł 0 zł 

5.3 
za wyżywienie dziecka 
(miesięcznie/dziennie) 

84 zł 
/4 zł x 21 dni/ 

84 zł 
/4 zł x 21 dni/ 

84 zł 
/4 zł x 21 dni/ 

5.4 inne – rada rodziców (dobrowolna opłata)  0 zł 0 zł 0 zł 

6 

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 - rytmika  
0,5 godz. 3-4-
latki    1 godz. 

5-6 -latki 

0,5 godz. 3-4-
latki    1 godz. 

5-6 -latki 
X 

6.2 - jęz. angielski 
0,5 godz. 3-4-
latki    1 godz. 

5-6 -latki 

0,5 godz. 3-4-
latki    1 godz. 

5-6 -latki 
X 

 

(dowód: akta kontroli str. 154-156) 

                                                      
11 Stawka miesięczna – przy założeniu, że miesiąc ma 21 dni. 
12 Rytmika i język angielski w latach szkolnych: 2011/2012 i 2012/2013 były finansowane i organizowane przez rodziców. Rada 

Rodziców wybrała firmę do prowadzenia zajęć rytmiki i języka angielskiego.  Zajęcia te finansowali rodzice bezpośrednio 
osobie prowadzącej zajęcia. W roku szkolnym 2013/2014 język angielski prowadzony jest przez nauczyciela zatrudnionego 
w przedszkolu na podstawie umowy o pracę i finansowanego z budżetu miasta. 

Opis stanu 
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3.2. Na podstawie badania przeprowadzonego w siedmiu oddziałach przedszkolnych13 
stwierdzono, że w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 w Przedszkolu wśród dzieci  
pięcio i sześcioletnich prowadzono i dokumentowano w arkuszach obserwacji dziecka – 
kartach diagnozy przedszkolnej - analizę ich gotowości do podjęcia nauki w szkole 
(diagnoza przedszkolna), co było zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół14 
oraz § 23 statutu Przedszkola15. 

Wyniki analizowane były dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: wstępna diagnoza 
na początku roku szkolnego – w październiku (do końca), a końcowa, po pół roku – 
w kwietniu. Po wstępnej diagnozie nauczyciele informowali rodziców o wynikach 
i wnioskach dotyczących rozwoju ich dzieci. W razie potrzeby opracowywali plany pracy 
indywidualnej oraz indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.  

(dowód: akta kontroli str. 157-162, 177) 

Na podstawie arkuszy obserwacji pedagogicznych dziecka trzyletniego i czteroletniego, 
prowadzone były również  obserwacje dzieci najmłodszych16. 

(dowód: akta kontroli str. 236-280) 

3.3.W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 przygotowaniem przedszkolnym objęto 124 
dzieci (82 pięciolatków, 40 sześciolatków, 2 siedmiolatków).  
Przedszkole sporządziło w tym okresie informacje o gotowości dzieci do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej tylko dla 64 dzieci, tj. odpowiednio dla 24 i 40 dzieci. Informacje, 
za wyjątkiem dwóch przypadków,  przekazano rodzicom do końca kwietnia – w 2012 r. 23 
informacje i  w 2013 r. 39 informacji, stosownie do § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych17, zgodnie z którym informacje te wydaje się w terminie do końca 
kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek 
albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.  

W każdym z ww. lat  szkolnych  po jednej informacji przekazano nieterminowo.  

Dla pozostałych  60 dzieci Przedszkole nie sporządziło i nie przekazało rodzicom 
przedmiotowych informacji. Dotyczyło to odpowiednio 33 dzieci (32 pięciolatków i jednego 
sześciolatka) spośród 57 dzieci i 27 pięciolatków spośród 67 dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 157-162) 

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 po diagnozie wstępnej wyłoniono dzieci, które 
wymagały pracy w oparciu o indywidualne plany działań wspierających w ramach udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej18. 
 

W badanym okresie w Przedszkolu wyłoniono również dzieci wymagające pogłębionej 
diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania takie przeprowadziła 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna i wydała dwie opinie w sprawie odroczenia 
obowiązku szkolnego oraz 12 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego: 3 - w roku 
szkolnym 2011/2012, 4 – w roku szkolnym 2012/2013 oraz 5 - w roku szkolnym 2013/2014.  

(dowód: akta kontroli str. 277-278, 303-306) 

                                                      
13 Grupa III, V, VI  i grupa II, III, V, VI. 
14 Dz. U. z 2012 r. poz. 977.  
    Do 31.08.2012 r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, 
poz. 17). 

15 Uchwałą Nr 14 06/07 Rady Pedagogicznej Przedszkola z dnia 28 czerwca 2007 r. ze zm. 
16 Zakres arkuszy obserwacji dzieci trzyletnich i czteroletnich obejmował 15 obszarów, zawierających zróżnicowane wykazy 

umiejętności operacyjnych dla dzieci trzyletnich i dla dzieci czteroletnich, zawartych w Koncepcji Pracy Przedszkola przyjętej 
do realizacji przez Radę Pedagogiczną na zebraniu z 31 sierpnia 2010 r. 

17 Dz. U. Nr 97, poz. 624 ze zm. 
18 W roku szkolnym 2011/2012 – dla 39 dzieci, w roku szkolnym 2012/2013 – dla 53 dzieci, w roku szkolnym 2013/2014 – dla 

58 dzieci, w zakresie następujących obszarów wspomagania rozwoju: terapii logopedycznej, zainteresowań i zdolności, oraz 
działań dydaktyczno-wyrównawczych 
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3.4. Według oświadczenia Dyrektor Przedszkola wszystkie dzieci, których rodzicom 
w latach 2011/2012 i 2012/2013 (odpowiednio: 24 i 40) wydano informacje o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, rozpoczęły naukę w klasie I, w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw. „0”) oraz w oddziale integracyjnym innego 
przedszkola w Nowym Sączu.  
W przypadku dzieci pięcioletnich, dwoje - z roku szkolnego 2011/2012 i jedno - z roku 
szkolnego 2012/2013 rozpoczęło naukę w klasie I; 19 - z roku szkolnego 2012/2013 
rozpoczęło naukę w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw. „0”). 
W przypadku dzieci sześcioletnich, 21 - z roku szkolnego 2011/2012 i 18 - z roku szkolnego 
2012/2013, rozpoczęło naukę w klasie I a jedno - z roku szkolnego 2012/2013 realizuje 
roczne przygotowanie przedszkole w oddziale integracyjnym innego przedszkola w Nowym 
Sączu (dziecko z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu). 
W przypadku dzieci siedmioletnich, jedno dziecko z roku szkolnego 2011/2012 i jedno 
z roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęło naukę w oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej (tzw. „0”) w wyniku odroczenia obowiązku szkolnego na podstawie opinii 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. 
Wszystkie dzieci (60), dla których nie sporządzono i nie przekazano informacji o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - 33 z roku szkolnego 2011/2012 
i 27 z roku szkolnego 2012/2013, pozostały nadal w przedszkolu. 

 (dowód: akta kontroli str. 201, 303-306) 

 
3.5. Zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele posiadali kwalifikacje wymagane 
rozporządzeniem 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 nauczycieli19: 
a) nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego ukończyli wyższe studia 

w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tj. studia wyższe na kierunku 
pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 
(§ 4 ust. 2 pkt 1) lub ukończyli zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (§ 4 ust. 2 pkt 2); 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia z religii ukończył studia wyższe na kierunku teologii 
w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiadał skierowanie 
biskupa diecezjalnego do nauczania religii katolickiej w Przedszkolu 
(§ 7 ww. rozporządzenia w zw. z § 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 3 porozumienia20); 

c) nauczyciel języka angielskiego ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku filologia 
w specjalności język angielski oraz posiadał przygotowanie pedagogiczne (§ 11 ust. 2 
pkt 2a). 

(dowód: akta kontroli str. 221-226) 

W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 Przedszkole nie sporządziło i nie wydało 60 
informacji o gotowości dzieci objętych diagnozą przedszkolną (59 pięciolatków i jednego 
sześciolatka) do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Niesporządzenie i niewydanie tych 
informacji w terminie było niezgodne z postanowieniami § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych. Ponadto dwie informacje wydano nieterminowo; jedną w maju 2012 r., a drugą 
w czerwcu 2013 r. 

Zgodnie z ww. przepisem przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem 
przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 
w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 
Zgodnie ze statutem Przedszkola do obowiązków nauczycieli należy wydawanie informacji 
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej rodzicom dziecka objętego 
rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, natomiast dyrektor Przedszkola 

                                                      
19 Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm. 
20 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20). 
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odpowiada za właściwą organizację i przebieg procesu dydaktycznego, wytwarza 
i przechowuje  dokumentację Przedszkola  oraz odpowiada za jej całość. 
Według wyjaśnień Dyrektor Przedszkola: 
- niesporządzenie i niewydanie informacji dla pięciolatków spowodowane było złożeniem 

przez rodziców tych dzieci kart zgłoszenia do przedszkola, tj. ich deklaracjami 
o kontynuowaniu edukacji swoich dzieci w następnym roku szkolnym; jednemu 
sześciolatkowi nie sporządzono i nie wydano informacji z powodu odroczenia jego 
obowiązku szkolnego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu, 

- nieterminowe wydanie informacji spowodowane było deklaracjami rodziców 
o kontynuowaniu edukacji swoich dzieci w następnym roku szkolnym, zmienionymi 
później na postanowienia o rozpoczęciu przez ich dzieci nauki w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej (tzw. „0”). 

(dowód: akta kontroli str. 156-162, 170, 177, 200-201) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie niesporządzanie i niewydanie 60 informacji 
o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz nieterminowe wydanie 
dwóch informacji. 

NIK ocenia pozytywnie wykonywanie pozostałych zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki, takich jak: prowadzenie i dokumentowanie w arkuszach obserwacji 
dziecka – kartach diagnozy przedszkolnej analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, oraz zatrudnianie nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje 
do prowadzenia zajęć przedszkolnych. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o sporządzanie 
i terminowe wydawanie rodzicom wszystkich pięcioletnich i sześcioletnich dzieci informacji 
o gotowości podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. 

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 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. 
 

Kraków, dnia         grudnia 2013 r. 

  
Kontroler: 

Andrzej Lis 
specjalista kontroli państwowej 
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