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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 Irena Wróblewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87780 

z 10 grudnia 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 Jednostka 
kontrolowana 

Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Kaliszu, 

ul. Widok 98a, 62-800 Kalisz (dalej Przedszkole). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Henryka Mendyk, Dyrektor Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
dokonywanie i rozliczenie przez Przedszkole wydatków budżetowych oraz 
wykonywanie objętych kontrolą zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 
w latach 2011-2013. 

Pozytywną ocenę uzasadnia rzetelne szacowanie wysokości wydatków niezbędnych 
do funkcjonowania Przedszkola i prawidłowa ich realizacja, a także terminowe 
sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków. 
W przedszkolu zatrudniano kadrę pedagogiczną posiadającą wymagane 
kwalifikacje. Corocznie przeprowadzano analizy gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole, a ich wyniki terminowo przekazywano rodzicom (opiekunom) dzieci. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły klasyfikowania wydatków budżetowych 
i niewykazania w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązań wynikających z ewidencji 
księgowej. Uwagi NIK dotyczą także umowy zlecenia z nauczycielem przedszkola, 
zawartej na obsługę kasy Przedszkola. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydatki budżetowe 

1.1. W latach 2011-2013 (do 30 września), Przedszkole zrealizowało wydatki 
budżetowe2 w łącznej wysokości 2.538 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 904 tys. zł3 (99,8% 
planu), w 2012 r. – 914 tys. zł4 (99,5%) i w 2013 r. – 720 tys. zł5 (74,8%). 

(dowód: akta kontroli str. 89, 90, 148) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Według danych wynikających ze sprawozdań Rb-28S. 
3 W rozdziale 80104 „Przedszkola” – 897 tys. zł; w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 2 tys. zł; 
w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 3 tys. zł i w rozdziale 85295 Pozostała działalność (opieka społeczna) – 2 tys. zł. 
4 W rozdziale 80104 – 909 tys. zł; w rozdziale 80146 – 1 tys. zł i w rozdziale 80195 – 4 tys. zł. 
5 W rozdziale 80104 – 712 tys. zł; w rozdziale 80146 – 1 tys. zł iw rozdziale 80195 – 7 tys. zł. 
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1.2. Wysokość środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Przedszkola 
w poszczególnych latach oszacowywano na podstawie wydatków poniesionych 
w latach poprzednich oraz w oparciu o przyjęte założenia budżetowe przekazywane 
przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Dyrektorowi Przedszkola. Było to zgodne 
z procedurą uchwalania budżetu Miasta Kalisza6. Informacje o planowanych 
wydatkach Przedszkole przekazywało, w terminach określonych w ww. procedurze, 
Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 

(dowód: akta kontroli str. 264-276) 

1.3. Przedszkole gromadziło na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych7, dochody z tytułu 
opłat wnoszonych przez rodziców, które wykorzystywało na zakup m.in.: materiałów 
i wyposażenia; usług, w tym usług remontowych; pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek; żywności; mediów. Źródła i przeznaczenie tych dochodów 
określiła Rada Miejska Kalisza w uchwale nr LVI/759/2010 z dnia 28 października 

2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez 
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie 
o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 26-28, 34) 

1.4. Według oceny Dyrektora Przedszkola, środki finansowe, jakimi dysponowała 
placówka, były wystarczające do realizacji zadań statutowych, z zakresu 
kształcenia, wychowania i opieki, w latach 2011-2013. 

(dowód: akta kontroli str. 119) 

1.5. Przedszkole, w okresie objętym kontrolą, działalność statutową finansowało ze 
środków budżetu miasta i ze środków gromadzonych na ww. wydzielonym rachunku 
dochodów. Ze środków budżetu Miasta finansowano: wynagrodzenia (w tym 
bezosobowe) i pochodne; zakup energii cieplnej; odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów; dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli8. W zakresie realizacji wydatków analizą objęto 30 
wybranych wydatków dokonanych z wyodrębnionego rachunku (po 10 w każdym 
roku9) związanych z zakupem materiałów, usług remontowych i pozostałych10 
w łącznej kwocie 64 tys. zł11 (13% wydatków ogółem). Stwierdzono, że badane 
wydatki związane były z działalności statutową Przedszkola i dotyczyły m.in. zakupu 
zabawek, remontu i malowania pomieszczeń, zakupu mebli, czasopism dla 
nauczycieli, a także bieżącego utrzymania budynku Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 148, 153-248, 263) 

1.6. Analizowane wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokościach 
nieprzekraczających kwot ustalonych w planie finansowym Przedszkola na dany rok 
budżetowy, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 153-248) 

1.7. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości i terminach wynikających 
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Było to zgodne z art. 44 ust. 3 pkt 3 ww. 
ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 153-248) 

                                                      
6 Uchwała nr IX/147/2007 Rady Miejskiej Kalisza z 31 maja 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu 
Kalisza-Miasta na prawach powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu. 
7 Dz. U. z 2013 r. poz. 885. 
8 §§ 4010; 4110; 4120; 4040; 4260; 4440. 
9 Spośród 10 wydatków badanych w każdym roku pięć to wydatki największe kwotowo, a kolejnych pięć wybrano losowo 
spośród pozostałych 15 wydatków o największej kwocie w danym roku. 
10 §§ 4210, 4270 i 4300. 
11 Z tego: w 2011 r. – 19 tys. zł, w 2012 r. – 17 tys. zł i w 2013 r. – 28 tys. zł. 
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1.8. 25 spośród 30 zbadanych wydatków zaklasyfikowano do prawidłowych 
paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 „Klasyfikacja 
paragrafów wydatków i środków” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych12. 

(dowód: akta kontroli str. 153-158) 

1.9. W okresie objętym kontrolą Przedszkole nie udzielało zamówień publicznych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych13. 

(dowód: akta kontroli str. 145-147) 

Do wydatków nie stosowano przepisów Prawa zamówień publicznych, gdyż ich 
wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro 
(art. 4 pkt 8 ww. ustawy). 

(dowód: akta kontroli str. 145-147, 159-245) 

Dyrektor Przedszkola wprowadziła regulamin udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 
14.000 euro. Przestrzeganie określonych w tym regulaminie procedur zbadano na 
podstawie jednego, najwyższego kwotowo zamówienia publicznego udzielonego 
w badanym okresie, które dotyczyło zakupu szatkownicy, o wartości netto 4.115 zł 
(1,02 tys. euro14), brutto 5.061,45 zł. W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej 
udzielenia ww. zamówienia stwierdzono, że zgodnie z regulaminem udzielania 
zamówień publicznych: przeprowadzono rozeznanie i analizę rynku (§ 5 ust. 3); 
zapytanie ofertowe skierowano do trzech wykonawców (§ 5 ust. 3); 
z przeprowadzonego rozeznania i analizy rynku, odpowiedzialny pracownik 
sporządził notatkę służbową (§ 5 ust. 10). 

(dowód: akta kontroli str. 36-39, 297) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

1. W wyniku badania 30 wydatków stwierdzono, że pięć z nich (na kwotę 
ogółem 14,8 tys. zł, tj. 23% analizowanych wydatków) zaklasyfikowano do 
nieprawidłowych paragrafów klasyfikacji budżetowej, tj. niezgodnie z załącznikiem nr 
4 „Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków” do rozporządzenia w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wydatki te zakwalifikowano do nw. 
paragrafów klasyfikacji budżetowej:  

 w § 4300 „Zakup usług pozostałych”, zamiast w § 4270 „Zakup usług 
remontowych” zaklasyfikowano dwa wydatki związane z naprawą zmywarki, 
które nie były wydatkami za usługi pozostałe, lecz wiązały się z naprawą sprzętu 
AGD15, 

 w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, zamiast w § 4300 „Zakup usług 
pozostałych”, zakwalifikowano dwa wydatki polegające na zakupie usługi 
wykonania obudowy grzejników wraz z montażem16, 

 w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, zamiast w § 6060 „Wydatki na 
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zaklasyfikowano wydatek, na 

                                                      
12 Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm. 
13 Dz. U. z 2013, poz. 907. 
14 Według kursu określonego w § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, 
poz. 1650) – kurs wynosił 4,0196. 
15  Faktura 612/2012 z 9.11.2012 r. na kwotę 1.349,31 zł i nr 45/02/2012 z 1.02.2012 r. na kwotę 1.191,87 zł. 
16 Faktura 10-7/2012 z 5.12.2012 r. na kwotę 4.000 zł i faktura 97/2012 z 9.11.2012 r. na kwotę 3.257 zł. 
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zakup szatkownicy z oprzyrządowaniem17, który nie był zakupem materiałów, 
lecz wiązał się z zakupem środka trwałego, a jego wartość jednostkowa 
przekroczyła kwotę, 3.500 zł, o której mowa w art. 16f ust. 3 ustawy z 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych18. 

Skutkiem powyższych nieprawidłowości było zawyżenie kwot wykazanych 
w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb- 34S za 2012 r.: w § 4210 – o 8,4 tys. zł, 
i zaniżenie w § 4300 – o 5,9 tys. zł i w § 4270 – o 2,5 tys. zł. W trakcie kontroli NIK 
główna księgowa przeksięgowała wydatek w kwocie 5.061,45 zł za zakup 
szatkownicy z oprzyrządowaniem i prawidłowo wykazała w sprawozdaniu Rb-34S 
za 2013 r. w § 6060. 

(dowód: akta kontroli str. 155-157) 

Główna Księgowa Przedszkola, do obowiązków której należało prawidłowe 
prowadzenie księgowości19 wyjaśniła m.in., że w dekretując wydatki uznała je za 
prawidłowe klasyfikowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 110-115) 

2. Objęte kontrolą faktury opatrzone były pieczęcią zawierającą klauzulę 
o zatwierdzeniu przez Dyrektora wydatku do wypłaty, ze wskazaniem m.in. kwoty, 
daty i klasyfikacji budżetowej wydatku. Stwierdzono, że siedem wydatków 
(z 30 analizowanych) w wysokości ogółem 19,1 tys. zł20, tj. 29,8% badanych kwot, 
faktycznie zostało opłaconych w terminie od 1 do 6 dni21, przed datą wskazaną jaka 
data zatwierdzenia ich do wypłaty przez Dyrektora Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 153-158, 178, 181, 199, 202, 205, 208) 

Z wyjaśnień Głównej Księgowej Przedszkola, do obowiązków której należało m.in. 
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami będącymi w dyspozycji jednostki 
i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wynikało, że daty, które widnieją na 
fakturach i rachunkach nie są datami zatwierdzenia wydatku przez Dyrektora, lecz 
datami wpisania ich do rejestru zamówień publicznych, a przez przeoczenie wystąpił 
błąd, którego nie zauważyła wcześniej. 

(dowód: akta kontroli str. 40-43, 110, 112) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości22, realizację wydatków budżetowych. 

2. Rozliczenie wydatków budżetowych 

2.1. Badaniem jednostkowych sprawozdań budżetowych Przedszkola Rb-28S 
z wykonania planu wydatków budżetowych (w pełnej szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej) – pod kątem ich zgodności z danymi wynikającymi z ewidencji 
księgowej prowadzonej w Przedszkolu – objęto roczne sprawozdania budżetowe 

za 2011 r. i 2012 r., w zakresie kwot wykazanych w kolumnach „Wydatki wykonane” 
i „Zobowiązania ogółem”. Oba sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo 
w zakresie „wydatków wykonanych” za 2011 i 2012 r. oraz „zobowiązań ogółem” za 
2011 r., gdyż wykazane w nich kwoty były zgodne z danymi wynikającymi 
z ewidencji księgowej prowadzonej w Przedszkolu (§ 9 ust. 2 rozporządzenia 

                                                      
17 Faktura 200151 z 26.03.2013 r. na kwotę 5.061,45 zł. 
18 Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, ze zm. 
19 Zakres czynności z 1 września 2010r. i powierzenie obowiązków na podstawie art. 54 ustawy o finansach publicznych 
z 4 stycznia 2010 r.  
20 Faktury: 8/11 na kwotę 1.350 zł; 42/11 – 2.000,10 zł; 23/12 – 2.000 zł; 27/12 – 1.500 zł; 107/12 – 4.000 zł; 97/12 – 3.257 zł 
i 30/13 – 5.000 zł. 
21 Odpowiednio: 6; 6; 1; 5; 3; 4; 4 dni. 
22 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. 
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Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej23 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 załącznika nr 39 do tego rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 97, 103, 104, 255) 

2.2. Roczne sprawozdania budżetowe Przedszkola Rb-28S za 2011 r. i 2012 r. 
zostały przekazane Prezydentowi Miasta Kalisza w dniach 20 stycznia 2012 r. i 25 
stycznia 2013 r., tj. z zachowaniem terminu określonego w załączniku nr 44 do 
rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

(dowód: akta kontroli str. 89, 90) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W sprawozdaniu Rb-28S za 2012 r. w kolumnie „zobowiązania ogółem” nie ujęto 
w dziale 801, rozdziale 80104, § 4010 zobowiązania w kwocie 340,50 zł. Było to 
niezgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
który stanowi, że kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z  danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. 

(dowód: akta kontroli str. 90, 97, 255) 

Główna Księgowa Przedszkola, do której obowiązków należy m.in. bieżące 
i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości 
wyjaśniła, że popełniła błąd i w trakcie kontroli NIK, w dniu 13 stycznia 2014 r. 
złożyła w Urzędzie Miejskim korektę ww. sprawozdania. 

(dowód: akta kontroli str. 41, 114, 115) 

W statucie Przedszkola przewidziano stanowisko kasjera wraz z przypisaniem 
zadań do realizacji na tym stanowisku. W objętym kontrolą okresie, Dyrektor 
Przedszkola zawierała z nauczycielem wychowania przedszkolnego umowy 
zlecenia (trzy umowy) na prowadzenie kasy, odprowadzanie środków pieniężnych 
do banku, przyjmowanie wpłat od rodziców. W § 2 określono, że ww. zadanie 
realizowane będzie od 1 stycznia do 31 grudnia w latach 2011, 2012 i 2013, a w § 3, 
że zleceniobiorcy za wykonanie ww. czynności przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 290 zł. Z ustaleń kontroli wynika, że wynagrodzenie w ww. wysokości  
wypłacane było w wymiarze miesięcznym (przez 11 miesięcy, w każdym z lat 
objętych kontrolą), na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Dyrektora. NIK 
zwraca uwagę, że stwierdzony stan faktyczny jest niezgodny ze Statutem 
Przedszkola, a nadto, że w zawartych umowach zlecenia zamieszczono 
nieprecyzyjny zapis w zakresie ustalonego, dla wykonawcy umowy, wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str.128-142) 

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w umowie powinna być wpisana kwota na cały 
rok, a nie miesięczna, skoro został podany okres wykonywania zlecenia. 

(dowód: akta kontroli str.125-127) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
realizację wydatków budżetowych przez Przedszkole. 

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

3.1. Według stanu na 30 września 2011, 2012 i 2013 r. w Przedszkolu 
funkcjonowało odpowiednio 4, 5, 5 oddziałów, liczących odpowiednio 85, 105 i 106 
dzieci, w tym 11, 13 i 13 dzieci niepełnosprawnych. W Przedszkolu, 

                                                      
23 Dz. U. Nr 20, poz. 103. 
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w kontrolowanym okresie zatrudnionych było 13 pracowników pedagogicznych, 
w tym ośmiu nauczycieli wychowania przedszkolnego, jeden logopeda, trzech 
nauczycieli wspomagających i jeden nauczyciel religii. Poza podstawą programową, 
oferta edukacyjna obejmowała naukę języka angielskiego, tańca, gimnastyki 
korekcyjnej, zajęć kynologicznych i zabawy z piłką.  

(dowód: akta kontroli, str. 261, 262) 

3.2. Na podstawie badania dwóch losowo wybranych oddziałów przedszkolnych24 
stwierdzono, że w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 w Przedszkolu 
prowadzono i dokumentowano w grupach młodszych obserwacje pedagogiczne. Na 
podstawie arkuszy obserwacji pedagogicznych dziecka trzyletniego25 oraz arkuszy – 
oceny psychoruchowego rozwoju dziecka w wieku czterech lat26, prowadzone były 
obserwacje dzieci najmłodszych. 

Wobec dzieci pięcioletnich i sześcioletnich prowadzono i dokumentowano diagnozy 
przedszkolne i obserwacje pedagogiczne, co było zgodne 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 zgodne z postanowieniami § 15 
statutu Przedszkola29. Ich wyniki analizowane były dwukrotnie w ciągu roku 
szkolnego. Wstępna diagnoza prowadzona była na początku roku szkolnego, 
w październiku, a końcowa, w kwietniu. Po wstępnej diagnozie, nauczyciele 
informowali rodziców o wynikach i wnioskach dotyczących ich dzieci. W latach 
szkolnych 2011/2012 i 2012/2013, po diagnozie wstępnej nie wyłoniono dzieci, które 
wymagały pracy w oparciu o indywidualny program wspomagania i korygowania 
rozwoju. Ponadto, w latach 2011/2012 i 2012/2013 opracowano odpowiednio 10 i 13 
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 14-19, 277-296) 

3.3. Przedszkole sporządziło informacje o gotowości dzieci do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, które objęte były w tej placówce wychowaniem 
przedszkolnym w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013. Informacje przekazano 
rodzicom tych dzieci przed końcem kwietnia danego roku szkolnego (w 2012 r. 
13 informacji, w tym 2 dla dzieci pięcioletnich, a w 2013 r. 26 informacji, w tym 8 dla 
dzieci pięcioletnich), stosownie do § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych30, 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. 

(dowód: akta kontroli str. 5-9) 

3.4. Dyrektor Przedszkola oświadczyła, że wszystkie dzieci sześcioletnie, których 
rodzicom w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 wydano powyższe informacje, 
rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej. W przypadku dzieci pięcioletnich, 
które ukończyły przedszkole w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 

                                                      
24 Grupa 2-3 latki i grupa 3-4 latki. 
25 Zakres tych arkuszy obejmował: relacje w kontaktach społecznych i postawy społeczne, czynności samoobsługowe i nawyki 
higieniczne, rozwój mowy i umiejętności porozumiewania się, umiejętność porównywania, grupowania oraz łączenia przyczyny 
ze skutkiem, dbałość o zdrowie i sprawność ruchową, rozumienie i stosowanie zasad bezpieczeństwa w zabawie i na drodze, 
uczestniczenie w przedstawieniach i wcielanie się w role. 
26 Zakres tych arkuszy obejmował: sprawność ruchową, czynności samoobsługowe, manipulację i sprawność rysowania, 
spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie słuchowe, mowę, myślenie, matematykę, emocje i funkcjonowanie w grupie. 
27 Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17. 
28 Dz. U. z 2012 r. poz. 977. 
29 Statut Przedszkola zatwierdzony uchwałą nr 2/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola z 30 sierpnia 2013 r. 
30 Dz. U. z 2010 r. nr 97, poz. 624, ze zm. 
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(odpowiednio 2 i 8 dzieci), rozpoczęły one naukę w oddziałach przedszkolnych szkół 
podstawowych (w tzw. „klasie zerowej”). 

(dowód: akta kontroli str. 7) 

3.5. Zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele posiadali kwalifikacje wymagane 
rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z 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 nauczycieli31. Nauczyciele 
prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego ukończyli: studium wychowania 
przedszkolnego (dwie osoby), tj. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności 
odpowiadającej prowadzonym zajęciom (§ 4 ust. 1 pkt 2); wyższe studia zawodowe 
(9 osób) w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, tj. studia wyższe na 
kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym (§ 4 ust. 2 pkt 1) oraz studia wyższe na kierunku pedagogika i studia 

podyplomowe w zakresie logopedii (1 osoba) –  nauczyciel-logopeda (§ 21 ust. 2 pkt 
2b). Nauczyciel religii ukończył wyższe studia teologiczne w zakresie nauczania 
religii (§ 3 pkt 2 porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz 
Ministrem Edukacji Narodowej z 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli religii32). 

(dowód: akta kontroli str. 256-260) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, wykonywanie zadań związanych 
z przeprowadzaniem diagnozy przedszkolnej i sporządzaniem informacji 
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zapewnienie 
posiadania przez nauczycieli Przedszkola wymaganych kwalifikacji. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli33, wnosi o podjęcie działań zapewniających rzetelne: 

1) klasyfikowanie wydatków budżetowych, 
2) opisywanie dowodów księgowych, 
3) wykazywanie w sprawozdaniach budżetowych zobowiązań w wysokościach 

wynikających z ewidencji księgowej. 

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 Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu. 

                                                      
31 Dz. U. z 2013 r., poz. 1207.  
32 Dz. Urz. MEN nr 4, poz. 20. 
33 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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  30  stycznia 2014 r.  

  
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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