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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, 

wychowania i opieki 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Mirosław Babkiewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr 87760 z  13 listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedszkole „Bajeczka”, ul. Szkolna 3, 62-090 Rokietnica („Przedszkole”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Emilia Świst, Dyrektor Przedszkola  
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

sposób realizacji i rozliczenia wydatków budżetowych oraz wykonywanie niektórych 

zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w latach 2011-2013 

(do 5 grudnia 2013 r.). 

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych poszczególnych obszarów 

działalności objętych kontrolą. Formułując tę ocenę, NIK uwzględniła planowanie 

wydatków według zasad określonych przez organ prowadzący oraz prawidłowe 

gospodarowanie środkami budżetowymi. Terminowo przedkładano sprawozdania 

budżetowe Rb-28s organowi prowadzącemu. Corocznie przeprowadzano analizy 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, a ich wyniki terminowo 

przekazywano rodzicom (opiekunom) dzieci. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieterminowego uregulowania pięciu 

zobowiązań finansowych i sposobu zaksięgowania dwóch wydatków, spośród 

30 objętych kontrolą NIK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydatki budżetowe 

1.1. W okresie objętym kontrolą NIK, Przedszkole zrealizowało wydatki budżetowe 

w łącznej kwocie 8.380,4 tys. zł, w tym: w 2011 r.: 3.175,5 tys. zł2 (93,4% planu), 

w 2012 r.: 2.969,4 tys. zł3 (99,2% planu) i w 2013 r. (do 30.09.): 2.235,5 tys. zł4 

(74,8% planu).  

(dowód: akta kontroli str. 166-170, 205-215) 

                                                        
1 Najwyższa Izba Kontroli przy ocenie ogólnej i ocenach cząstkowych stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 W rozdziale 80104 „Przedszkola”: 3.170,0 tys. zł i w rozdziale 80146 („Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”: 5,5 tys. zł.  
3 W rozdziale 80104: 2.961,3 tys. zł i w rozdziale 80146: 8,1 tys. zł. 
4 W rozdziale 80104: 2.228,0 tys. zł i w rozdziale 80146: 7,5 tys. zł. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

 

1.2. W Przedszkolu, zgodnie z procedurami określonymi przez organ prowadzący 

(w uchwale Rady Gminy Rokietnica5 i zarządzeniach Wójta Gminy Rokietnica6), 

corocznie szacowano wielkość środków na funkcjonowanie Przedszkola, 

uwzględniając w kalkulacjach m.in. wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych, przewidywany stan zatrudnienia, zeszłoroczne 

i przewidywane zapotrzebowanie na materiały i usługi, wynikające np. z rosnącej 

liczby dzieci. W przypadku roku szkolnego 2013/2014, projekt budżetu zakładający 

znaczące zwiększenie wydatków Przedszkola w rozdziale 80104 z 80,7 tys. zł do 

94,0 tys. zł tj. o 13,3 tys. zł (16,5%), zawierał, zgodnie z wymaganiami organu 

prowadzącego, uzasadnienie ww. wzrostu7. Coroczne projekty budżetów 

Przedszkola były sporządzane na wymaganych formularzach8 i były przekazywane 

do Urzędu Gminy Rokietnica w terminach określonych przez organ prowadzący9. 

W planach finansowych corocznie uwzględniano zadania realizowane przez 

Przedszkole. 

(dowód: akta kontroli str. 60-63, 228-264) 

1.3. Przedszkole nie gromadziło dochodów na wydzielonym rachunku dochodów, 

o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych („ustawa o finansach publicznych”)10. Główna księgowa podała 

w wyjaśnieniu, że organ prowadzący nie ustanowił dla Przedszkola takiego wymogu, 

a dochody były gromadzone na rachunku podstawowym, z którego na bieżąco były 

przekazywane na rachunek organu prowadzącego. 

(dowód: akta kontroli str. 204) 

1.4. Środki, jakie Przedszkole corocznie otrzymało od organu prowadzącego, 

w ocenie jego Dyrektor, były wystarczające do realizacji wszystkich zadań 

Przedszkola, w tym zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki. 

(dowód: akta kontroli str. 218-221) 

1.5. W zakresie realizacji wydatków budżetowych analizą objęto 30 wybranych 

płatności (po 10 w każdym roku)11 zrealizowanych w latach 2011-2013 (do 

31 sierpnia), dotyczących zakupów materiałów i wyposażenia (§ 4120), usług 

remontowych (§ 4270) i usług pozostałych (§ 4300) oraz wydatków inwestycyjnych 

(§ 6050) i na zakupy inwestycyjne (§ 6060), w łącznej kwocie 399,2 tys. zł. Do 

badania wybrano wydatki na łączną kwotę 118,6 tys. zł (29,7%), z tego w 2011 r.: 

22,3 tys. zł, w 2012 r.: 32,3 tys. zł i w 2013 r.: 64,0 tys. zł. Analiza dokumentacji 

dotyczącej wybranych płatności wykazała, że wydatki te były związane 

z działalnością statutową Przedszkola. Dotyczyły one m.in. zakupu mebli szkolnych, 

zabawek, sprzętu i oprogramowania komputerowego dla pracowników księgowości, 

środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia kuchni oraz zakupu usług 

związanych m.in. z zapewnieniem wyżywienia dla dzieci w zamiejscowych 

                                                        
5 W uchwale Nr LIV/372/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2010 r. ws. trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Gminy Rokietnica. 
6W jego zarządzeniach nr 49/2010 z dnia 9 września 2010 r., nr 64/2011 z dnia 9 września 2011 r. i nr 77/2012 z dnia 
6 września 2012 r. 
7 Spowodowanego np. zakończeniem finansowania wynagrodzenia niektórych nauczycieli ze środków unijnych, koniecznością 

opłacenia czynszu za nowo wynajętych pomieszczeń w szkole podstawowej czy wprowadzeniem opłaty śmieciowej. 
8Ustalonych przez Wójta Gminy Rokietnica. 
9 W uchwale Nr LIV/372/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 czerwca 2010 r. ws. trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej Gminy Rokietnica, tzn. na 2011 r.: dn. 12.10.2010 r., na 2012 r.: dn. 12.10.2011 r. i na 2013 r.: dn. 15.12.2012 r. 
10 Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. 
11 Biorąc do badania w każdym roku 10 wydatków, w tym 5 największych i 5 wybranych losowo. 
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oddziałach Przedszkola, remontu pomieszczeń i modernizacji ogrodzenia, naprawy 

podłóg i przeszkolenia nauczycieli z udzielania pomocy przedmedycznej. Zgodnie 

z wymogami określonymi w „Regulaminie uruchamiania zamówień publicznych do 

kwoty 14.000 euro”, potrzebę dokonania zakupów zgłaszali pracownicy 

Przedszkola, a następnie intendent prowadził rozeznanie rynkowe i na tej podstawie 

Dyrektor dokonywała wyboru dostawcy. 

(dowód: akta kontroli str. 20-59, 86-119, 123-126, 205-215) 

1.6. Wszystkie objęte kontrolą wydatki, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o finansach publicznych, zostały poniesione do wysokości ustalonej w planie 

finansowym Przedszkola na dany rok budżetowy. 

(dowód: akta kontroli str. 127-170, 226-227) 

1.7. Wszystkie skontrolowane wydatki zrealizowano w wysokości wynikającej 

z  zaciągniętych zobowiązań, a 25 wydatków (83,3%) na kwotę 59,0 tys. zł (49,7% 

zbadanych wydatków) zrealizowano, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy 

o finansach publicznych, w terminach wynikających z tych zobowiązań. 

(dowód: akta kontroli str. 127-165) 

1.8. Na 30 zbadanych wydatków, 28 (93,3%) na kwotę 112,4 tys. zł (94,8%) zostało 

zaklasyfikowanych w ewidencji finansowo-księgowej Przedszkola do właściwych 

paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 

(„rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej”)12. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

1.9. Przedszkole, w okresie objętym kontrolą NIK, realizowało wydatki bez 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych13. Najwyższy poniesiony wydatek nie przekraczał kwoty stanowiącej 

równowartość 14.000 euro. Dyrektor Przedszkola ustanowiła w dniu 11 października 

2010 r. zasady udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro14. 

Od 1 sierpnia 2010 r. obowiązywały także zasady udzielania zamówień publicznych 

na kwoty poniżej ww. wartości, określone przez Dyrektor Przedszkola 

w „Regulaminie uruchamiania zamówień publicznych do 14.000 euro”15. Przy 

dokonywaniu zakupów stosowano zasady określone w ww. regulaminie. 

(dowód: akta kontroli str. 14-19, 120-122) 

1. Ustalenia kontroli wykazały, że pięć wydatków na łączną kwotę 59.565,69 zł 

(50,2% kwoty zbadanych wydatków) zostało poniesionych z opóźnieniem. W trzech 

przypadkach16 opóźnienie wyniosło od 1 do 5 dni, w jednym przypadku17 6 dni, 

a w jednym przypadku18 11 dni. Przedszkolne nie płaciło odsetek od nieterminowych 

płatności, a kontrahenci nie występowali do Przedszkola o zapłatę takich odsetek. 

                                                        
12 Dz. U. z 2010 nr 38, poz. 207, ze zm. 
13 Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm. 
14 Wprowadzone zarządzeniem nr 6/2010 Dyrektora Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy z dn. 11.10.2010 r. ws. Regulaminu 

pracy komisji przetargowej. 
15 Na podstawie zarządzenia nr 5/2010 Dyrektora Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy z dn. 01.08.2010 r. ws. wprowadzenia 
regulaminu uruchamiania zamówień publicznych do 14.000 euro. 
16 w tym: f-ra nr 000339/11 z dn. 31.08.2011r. i rach. nr 89/2011 z dn. 30.03.2011 r., f- ra nr 0220f/0813 z dn. 20.08.2013 r. 
17 zakup patelni elektrycznej do kuchni faktura nr 327 z dnia 20.09.2011 r.  
18 Dot. wymiany kotła grzewczego w kuchni – f-ra nr 10/2012 z dn. 21.06.2012 r.  
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Dyrektor Przedszkola podała w wyjaśnieniach, że opóźnienia te były związane 

z przeoczeniem lub z chwilowym brakiem środków na rachunku.  

(dowód: akta kontroli str. 127-130, 218-221) 

2. Dwa wydatki, na łączną kwotę 6.178,00 zł (5,2% kwoty zbadanych wydatków) 

zaksięgowano w paragrafach niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku 

nr 4 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, tj.:  

a) w 2012 r. wydatek w kwocie 4.428,00 zł19, poniesiony na wymianę 

uszkodzonego gazowego kotła grzewczego, zaksięgowano w rozdz. 80104 

§ 4300 (zakup usług pozostałych), zamiast w rozdz. 80104 § 4270 (zakup 

usług remontowych),  

b) w 2013 r. wydatek w kwocie 1.750,00 zł20, poniesiony na wymianę piasku 

w piaskownicach Przedszkola, zaksięgowano w rozdz. 80104 § 4210 (zakup 

materiałów i wyposażenia), zamiast w rozdz. 80104 § 4300 (zakup usług 

pozostałych). W trakcie kontroli NIK, w dniu 2 grudnia 2013 r. dokonano 

odpowiedniego przeksięgowania tego wydatku. 

Powyższe nieprawidłowości nie skutkowały przekroczeniem limitów wydatków 

zaplanowanych w żadnym z ww. paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dyrektor 

Przedszkola podała w wyjaśnieniach, że przyczyną zaistnienia powyższych 

nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów dotyczących klasyfikacji 

wydatków budżetowych. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130, 218-222) 

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości21, 

działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

2. Rozliczenie wydatków budżetowych 

2.1. Kontrolą objęto roczne sprawozdania Rb-28S Przedszkola z wykonania planu 

wydatków budżetowych 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 

wynikającymi z ewidencji finansowo-księgowej Przedszkola (§ 9 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej - „rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej”22 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 załącznika nr 39 do tego rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 174-203, 223-225) 

2.2. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu wydatków Rb-28S były 

przedkładane Wójtowi Gminy Rokietnica w terminach określonych w załączniku 

nr 44 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tzn. do 1 lutego 

następnego roku. 

(dowód: akta kontroli str. 174-203) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

                                                        
19 Dot. faktury nr 10/2012 z dn. 21.06.2012 r. 
20 Dot. dowozu i wymiany piasku do piaskownic, rachunek nr 14/13 z dn. 09.03.2013 r. 
21 Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących 

działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
22 Dz. U. nr  20, poz. 103. 
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Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym obszarze. 

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

3.1. Wybrane informacje charakteryzujące Przedszkole prezentuje poniższe 

zestawienie: 

L.p. Wyszczególnienie 
Stan na rok szkolny: 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Liczba oddziałów ogółem, w tym: 13 14 14 

1.1 liczba oddziałów integracyjnych - - - 

2 
Liczba dzieci w oddziałach na 30 września 
ogółem, w tym: 

299 331 335 

2.1 liczba dzieci niepełnosprawnych 4 1 1 

3 Liczba pracowników pedagogicznych, z tego: 25 29 30 

3.1 nauczyciele wychowania przedszkolnego 21 26 27 

3.2 psycholog 1 1 1 

3.3 logopeda 223  1 1 

3.4 
nauczyciel wspomagający w grupie 
integracyjnej 

- - - 

3.5  nauczyciel języka angielskiego - - 024 

3.6 nauczyciel religii 1 1 1 

3.7 pozostali: rytmika - - 025 

4 Liczba pozostałych pracowników, z tego: 23 23 23 

4.1 pomoc nauczyciela 3 2 2 

4.2 pracownicy ekonomiczno-administracyjni 5 5 5 

4.3 pracownicy kuchni i stołówki 4 4 4 

4.4 pozostali pracownicy obsługi 11 12 12 

5 Opłaty miesięczne wnoszone przez rodziców, przy założeniu, że m-c ma 21 dni (w zł): 

5.1 
opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym podstawę programową 
(5 godz.): 

5.1.1  
opłata do 3 godzin ponad podstawę 
programową [zł] 

189,00 189,00 63,00 

5.1.2 
opłata do 4 godzin ponad podstawę 
programową [zł] 

210,00 210,00 84,00 

5.1.3 
opłata do 5 godzin ponad podstawę 
programową [zł] 

220,50 220,50 105,00 

5.2 opłaty za dodatkowe zajęcia (ponad podstawę programową) [zł]: 

5.2.1 rytmika [zł] 8,00 10,00 - 

5.2.2 jęz. angielski [zł] 12,00 12,00 - 

5.2.3 gimnastyka korekcyjna (zł) 0,00 28,00 - 

5.2.4 szachy, karate, [zł] 20,00 20,00 - 

5.2.5 taniec [zł] 20,00 20,00 - 

5.3 
za wyżywienie dziecka (miesięcznie / dziennie) 
[zł] 

115,50 / 5,5 115,50 / 5,5 126,00 / 6,00 

5.4 inne – rada rodziców (dobrowolna opłata) [zł] 10,00 10,00 10,00 

                                                        
23 W 2011r. jedna nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim. 
24 Nauczyciel Przedszkola dodatkowo prowadził zajęcia z tego przedmiotu (umowa zlecenie i godz. ponadwymiarowe). 
25 Nauczyciel Przedszkola dodatkowo prowadził zajęcia z tego przedmiotu (umowa zlecenie i godz. ponadwymiarowe).  
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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): 

6.1 rytmika - dzieci 3, 4 i 5-6 letnie, odpowiednio: 
15 min., 20 
min, 30 min. 

15min., 20min, 
30min. 

30 min., 40 
min., 60 min. 

6.2 j. angielski dzieci 3, 4 i 5-6 letnie, odpowiednio: 
15 min., 20 
min, 30 min. 

30 min., 40 
min., 60 min. 

- 

6.3 gimnastka korekcyjna 5-6-lat.1 godz.  
30 min., 40 
min., 60 min. 

- 

6.4. szachy, karate 5/6-l. 0,5 godz. 5/6-l. 0,5 godz. - 

6.5 taniec dzieci 3, 4 i 5-6 letnie, odpowiednio: 
15 min., 20 
min, 30 min. 

15 min., 20 
min, 30 min. 

- 

W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 opłata za pobyt dziecka w godzinach 

wykraczających poza podstawę programową pobierana była na podstawie uchwały 

Nr VI/33/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę 

Rokietnica, a od 1 grudnia 2013 r. - na podstawie uchwały nr XL/330/2013 r. Rady 

Gminy Rokietnica w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka 

w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica. W roku szkolnym 2013/2014 język 

angielski i rytmika w wymiarze: dzieci 3-letnie 30 minut.; 4-letnie 40 minut. i 5/6-

letnie 60 minut były prowadzone na koszt Gminy Rokietnica. W 2011 r. gimnastyka 

korekcyjna w wymiarze 60 minut dla pięciolatków i sześciolatków prowadzona była 

ze środków Unii Europejskiej, a w 2013 r. w wymiarze 6 godzin, na koszt Gminy. 

W roku szkolnym 2013/2014 ze środków Gminy prowadzono zajęcia taneczne, a na 

prowadzenie zajęć szachowych i zajęć karate nie znaleziono instruktorów chętnych 

do prowadzenia zajęć na zaproponowanych warunkach finansowych. Środki 

otrzymane od Rady Rodziców przeznaczano w latach 2011-2013 m.in. na zakup 

przyborów do zajęć, nagród dla dzieci, organizację koncertów, spotkań 

edukacyjnych i imprez okolicznościowych dla dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 285-287, 292-298) 

3.2. Na podstawie badania dwóch losowo wybranych oddziałów przedszkolnych26 

stwierdzono, że w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 w Przedszkolu, zgodnie 

z podstawą programową określoną w załącznikach do rozporządzeń Ministra 

Edukacji Narodowej: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 

2008 r.27, a następnie rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2012 r.28, a także zgodnie 

z § 2 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 oraz § 14 ust. 1.6 statutu Przedszkola29, prowadzono 

(poprzez obserwacje pedagogiczne) i dokumentowano analizy gotowości dzieci 

pięcioletnich i sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

Wyniki analizowane były dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Wstępnej diagnozy 

dokonywano na początku roku szkolnego (w październiku), a końcowej w kwietniu 

następnego roku. Nauczyciele informowali rodziców o wynikach i wnioskach 

dotyczących stanu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. W razie 

                                                        
26 W roku szkolnym 2011/2012: grupa „Piraci” i w roku szkolnym 2012/2013: grupa „Biedronki”. 
27 Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17. 
28 Dz. U. z 2012 r., poz. 977. 
29 Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola „Bajeczka” w dniu 15.09.2011 r. i zmieniany jej uchwałami: 

nr 2/2012/2013 z dn. 30.08.2012 r., nr 9/2012/2013 z dn. 11.02.2013 r., nr 6/2013/2014 z dn. 19.09.2013 r. i nr 7/2013/2014 
z dn. 20.11.2013 r. 
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potrzeby, nauczyciele opracowywali plany pracy indywidualnej oraz indywidualne 

programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. 
 (dowód: akta kontroli str. 64-85, 265-284, 299) 

3.3. Przedszkole sporządziło informacje o gotowości do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej przez dzieci, które objęte były wychowaniem przedszkolnym w latach 

szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. Wszyscy rodzice (opiekunowie) dzieci otrzymali 

od Przedszkola w kwietniu danego roku szkolnego, informacje o gotowości ich 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (odpowiednio: w 2012 r.: 150 dzieci i w 2013 r.: 

181 dzieci), stosownie do § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków szkolnych30. 

Dzieci, których rodzicom wydano ww. informacje, podjęły naukę w szkole 

podstawowej, w liczbie:  

a) w roku szkolnym 2012/2013: 47 siedmiolatków i 13 sześciolatków. 

W Przedszkolu pozostało 90 sześciolatków. 

b) w roku szkolnym 2013/2014: 88 siedmiolatków i 19 sześciolatków. 

W Przedszkolu pozostało 74 sześciolatków.  

Ze sprawozdań dotyczących osiągnięć dzieci w każdej grupie, sporządzonych przez 

nauczycieli Przedszkola wynika, że w latach 2011-2012 wszystkie dzieci, 

a w 2013 r. 98% dzieci sześcioletnich, uzyskało wysoki lub przeciętny poziom 

przygotowania do podjęcia nauki w szkole. O podjęciu przez 6-latka nauki w szkole, 

bądź o pozostawieniu dziecka w Przedszkolu, każdorazowo decydowali rodzice 

(opiekunowie) dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 265-284, 299) 

3.4. Wszyscy 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 zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli31. Nauczyciele 

prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego ukończyli studia magisterskie, 

studium wychowania przedszkolnego (tj. zakład kształcenia nauczycieli) lub wyższe 

studia zawodowe w specjalnościach przygotowujących do pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym. Nauczyciel-logopeda: ukończył studia magisterskie 

w zakresie pedagogiki i studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – 

logopedii (zgodne z § 21 rozporządzenia). Nauczyciel języka angielskiego ukończył 

studia wyższe pierwszego stopnia w zakresie edukacji elementarnej i języka 

angielskiego oraz ukończył studia pedagogiczne drugiego stopnia (zgodne z § 4 

w zw. z § 11 ust. 2 rozporządzenia).  

(dowód: akta kontroli str. 171-173) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

                                                        
30 Dz. U. z 2010 r. nr 97, poz. 624, ze zm. 
31 Dz. U. z 2013 r. poz. 1207. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 

Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli32, wnosi o podjęcie działań zapewniających: 

1) terminowe regulowanie zobowiązań finansowych, 

2) prawidłowe klasyfikowanie wydatków. 

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 Poznaniu. 

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. 

 

Poznań, dnia 19 grudnia 2013 r. 
 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 
 

Kontroler 
 
 

Dyrektor 
 
 

z up. Krzysztof Matuszek 
Wicedyrektor 

 

Mirosław Babkiewicz  
specjalista kontroli państwowej 

 

                                                        
32 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


