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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 Artur Pigłas, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 87783 

z 12 grudnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedszkole Niepubliczne Mumula, Os. Kalinowe 13b/9, 62-090 Rokietnica 

(„Przedszkole”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Sakowicz, Dyrektor Przedszkola. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1, wykonywanie przez Przedszkole zadań 

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

objętym niniejszą kontrolą2). 

Formułując tę ocenę, NIK uwzględniła prawidłowe prowadzenie analizy gotowości 

dzieci do podjęcia nauki w szkole, a także terminowe wydawanie rodzicom dzieci 

stosownych informacji w ww. zakresie. Stwierdzono także, że zatrudnieni 

w Przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadali wymagane 

kwalifikacje. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonywanie objętych kontrolą zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki 

1. Przedszkole zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonej przez Wójta Gminy Rokietnica w dniu 28 stycznia 2011 r. i rozpoczęło 

działalność od lutego 2011 r. W latach 2011-2013 Przedszkole prowadziło cztery 

oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, w których nauką 

objęto od 37 dzieci według stanu na dzień 30 września 2011 r. do 47 dzieci na dzień 

30 września 2013 r. W ww. okresie w Przedszkolu zatrudniano od siedmiu do 

ośmiu3 nauczycieli posiadających kwalifikacje nauczycieli wychowania 

przedszkolnego. Ponadto, w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 w Przedszkolu 

zatrudniano odpowiednio trzech i jednego pracownika na stanowisku pomocy 

nauczyciela.  

(dowód: akta kontroli str. 3, 25, 29) 

                                                        
1 Najwyższa Izba Kontroli przy ocenie ogólnej i ocenach cząstkowych stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Sposób wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanych od Gminy Rokietnica na realizację zadań Przedszkola, został objęty 
odrębną kontrolą w organie prowadzącym Przedszkole.  
3 W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013.  
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2. Na podstawie badania dokumentacji dot. wszystkich oddziałów przedszkolnych 

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

z podstawą programową stanowiącą załącznik do rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 r.4, 

a następnie rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2012 r.5, przeprowadzono analizy 

gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna). Wstępnej 

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

w kwietniu następnego roku. Po wstępnej diagnozie, nauczyciele informowali 

rodziców o wynikach i wnioskach dotyczących stanu przygotowania dzieci do 

podjęcia nauki w szkole ze wskazaniem obszarów wymagających pracy 

z dzieckiem.  
 (dowód: akta kontroli str. 31-32) 

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 dzieci (opiekunowie), otrzymali 

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

dziecka do podjęcia nauki w szkole, stosownie do § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych6, 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. Przed końcem kwietnia 2012 r. wydano trzy diagnozy rodzicom dzieci 

5-letnich, a przed końcem kwietnia 2013 r. wydano sześć diagnoz rodzicom dzieci  

5-letnich7.  

(dowód: akta kontroli str. 30-32) 

4. Troje dzieci, które ukończyły naukę w przedszkolu w roku szkolnym 2011/2012, 

podjęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej jako dzieci 6-letnie. Z kolei 

spośród sześciorga dzieci, które ukończyły przedszkole w roku szkolnym 

2012/20138, jedno dziecko rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej 

jako dziecko 6-letnie, a pięcioro dzieci kontynuowało naukę w tzw. klasach zerowych 

(w szkole podstawowej i innym przedszkolu). W przypadku dwójki dzieci, decyzja 

taka była podyktowana sugestią Przedszkola, zawartą w informacji o gotowości 

szkolnej, o pozostawieniu dziecka w klasie zerowej ze względu na niepełną 

gotowość szkolną. W przypadku pozostałej trójki dzieci, według oceny Dyrektora 

Przedszkola, decyzja rodziców o nieposyłaniu dzieci do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej, podyktowana była negatywną opinią rodziców na temat słuszności 

wprowadzonej reformy oraz krytyczną oceną przygotowania szkół, a także wygodą 

rodziców z uwagi na dogodne godziny pracy przedszkola, zapewniające 

sprawowanie opieki nad dzieckiem w godzinach popołudniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 33-35) 

                                                        
4 Dz. U. z 2009 r. Nr 4. poz.17. 
5 Dz. U. z 2012 r. poz. 977. 
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624, ze zm. 
7 Przedszkole prowadziło oddziały dla dzieci 3-5 letnich. Nie prowadzono oddziałów dla dzieci 6-letnich. 
8 jako 6-latki. 
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5.  Wszyscy zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele posiadali kwalifikacje wymagane 

w rozporządzeniu 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 nauczycieli9. Nauczyciele 

prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego ukończyli  studia wyższe na 

kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (§ 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia), lub inne 

studia magisterskie10 i studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej 

(§ 4 ust. 1 pkt 1, w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia).  

(dowód: akta kontroli str. 36-40) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

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

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli11, 

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. 

 
Poznań, dnia 29 stycznia 2014 r. 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler 
 
 
 

Dyrektor 
 
 
 

z up. Krzysztof Matuszek 
p.o. Wicedyrektora 

Artur Pigłas  
doradca ekonomiczny 

 

                                                        
9 Dz. U. z 2013 r. poz. 1207. 
10 Na kierunku filologia polska w specjalności nauczycielskiej i teatrologicznej oraz na kierunku pedagogika resocjalizacyjna 

i penitencjarna. 
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm.  
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