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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 

Kontrolerzy Tomasz Otworowski, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87784 z dnia 16 grudnia 2013 r. 
  (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedszkole w Książu Wielkopolskim, ul. Ogrodowa 1a, 63-130 Książ Wlkp. (zwane 
dalej „Przedszkolem”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Irena Wojciechowska, Dyrektor Przedszkola w Książu Wielkopolskim („Dyrektor 
Przedszkola”). 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości1, realizację i rozliczenie przez Przedszkole wydatków budżetowych 

oraz wykonywanie objętych kontrolą zadań w zakresie kształcenia, wychowania 

i opieki, w latach 2011-2013. 

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 trzech 

zobowiązań finansowych i sposobu zaksięgowania czterech wydatków, spośród 

30 objętych kontrolą NIK. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wydatki budżetowe. 

1.1. W latach 2011-2013 (do 30 września 2013 r.) Przedszkole zrealizowało wydatki 

budżetowe w łącznej wysokości 3.756,9 tys. zł, z tego: w 2011 r. – 1.392,5 tys. zł2 

(99,1% planu), w 2012 r. – 1.386,6 tys. zł3 (97,8%) i w 2013 r. – 977,8 tys. zł4 

(66,3%). 

(dowód: akta kontroli str. 33-47) 

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

negatywna.  
2 W rozdziale 80104 „Przedszkola” – 1.133,2 tys. zł, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 5,9 tys. zł 
i w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 253,4 tys. zł.  
3 W rozdziale 80104 – 1.137,8 tys. zł, w rozdziale 80146 – 4,8 tys. zł i w rozdziale 80148 – 244,0 tys. zł. 
4 W rozdziale 80104 – 796,7 tys. zł, w rozdziale 80146 – 2,2 tys. zł i w rozdziale 80148 – 178,9 tys. zł. 
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1.2. W Przedszkolu, zgodnie z procedurami określonymi przez organ prowadzący5, 

corocznie szacowano wielkość niezbędnych środków finansowych na 

funkcjonowanie placówki, w oparciu m.in. o: poziom wydatków z roku poprzedniego 

uwzględniając wskaźnik inflacji, liczbę dzieci i czas przebywania ich w placówce 

oraz liczbę pracowników Przedszkola. W planach finansowych uwzględniano 

wszystkie zadania realizowane przez Przedszkole. Coroczne projekty budżetów 

Przedszkola były sporządzane na wymaganych formularzach6, określonych w ww. 

zarządzeniach i były terminowo przekazywane Burmistrzowi Książa 

Wielkopolskiego7.  
(dowód: akta kontroli str. 48-72) 

1.3. Przedszkole8 nie gromadziło dochodów na wydzielonym rachunku dochodów9, 

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 Przedszkole posiada dwa rachunki bankowe: rachunek 

podstawowy i rachunek funduszu świadczeń socjalnych. Na rachunku 

podstawowym gromadzone były środki otrzymane na finansowanie wydatków oraz 

pobierane wpływy (m.in. opłaty stałe za przedszkole i wyżywienie). 
(dowód: akta kontroli str. 5-32, 73) 

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

w ocenie Dyrektor Przedszkola, były wystarczające do realizacji wszystkich zadań 

tej jednostki. 
(dowód: akta kontroli str. 74) 

1.5. W zakresie realizacji wydatków budżetowych analizą objęto 30 wybranych 

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

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

pozostałych (§ 4300) oraz wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060), w łącznej 

kwocie 81,4 tys. zł. Do badania wybrano wydatki na łączną kwotę 53,9 tys. zł 

(66,2%), z tego w 2011 r.: 22,3 tys. zł, w 2012 r.: 22,5 tys. zł i w 2013 r.: 9,1 tys. zł. 

Analiza dokumentacji dotyczącej wybranych wydatków wykazała, że były one 

związane z działalnością statutową Przedszkola i dotyczyły zakupów m.in.: 

materiałów do przeprowadzanych napraw i renowacji, sprzętu komputerowego, 

mebli przedszkolnych i biurowych, środków czystości, artykułów biurowych, 

artykułów przemysłowych, a także, podlegających wymianie, elementów sieci 

centralnego ogrzewania. Ponadto, skontrolowane wydatki dotyczyły zakupu usług 

związanych m.in. z: wywozem ścieków i śmieci, serwisem kotłowni, zapewnieniem 

dostępu do Internetu, remontem podłogi, malowaniem pomieszczeń, naprawą 

bramy oraz wykonaniem nawiewu do kotłowni. Potrzebę dokonania zakupów 

określała Dyrektor Przedszkola, która dokonywała także wyboru dostawców.  
(dowód: akta kontroli str. 75-80, 90-227) 

                                                        
5 Zarządzenia Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie opracowania i składania planów finansowych jednostek budżetowych, 
Samorządowego Zakładu Budżetowego gminy i planu działalności Samorządowej Instytucji Kultury Zarządzenie Burmistrza 
Książa Wlkp.: nr 88/2010 z dnia 9 września 2010 r., nr 110/2011 z 13 września 2011 r. i nr 102/2012 z 14 września 2012 r. 
6 Określonych w zarządzeniach Burmistrza Wlkp. 
7 Do 10 października odpowiednio: 2011 r., 2012 r. i 2013 r. 
8 Stosownie do postanowień Statutu (§ 4 ust. 1) Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka 
budżetowa. Statut Przedszkola przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola w Książu Wielkopolskim nr 22/2009/2010 

z dnia 25.08.2010 r. i zmieniany uchwałami nr 23/2010/2011 z dnia 11.01.2011 r., nr 24 z dnia 27.08.2012 r. oraz nr 27 z dnia 
13.09.2013 r. 
9 Rada Miejska w Książu Wielkopolskim nie określiła takiego obowiązku. 
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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1.6. Skontrolowane wydatki, zostały poniesione w kwotach odpowiadających  

ustalonym w planie finansowym Przedszkola na dany rok budżetowy (uwagi 

dotyczące przyjętego przez Przedszkole sposobu klasyfikowania wydatków do 

poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawione zostały 

w dalszej części wystąpienia pokontrolnego).  
(dowód: akta kontroli str. 76-77, 81-89, 225-227) 

1.7. Wszystkie skontrolowane wydatki zrealizowano w wysokości wynikającej 

z  zaciągniętych zobowiązań, a 27 wydatków (90,0%) na kwotę 46,5 tys. zł (86,3% 

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. 90-227) 

1.8. Na 30 zbadanych wydatków, 26 (86,7%) na kwotę 43,2 tys. zł (80,2%) 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. 90-227) 

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. W Przedszkolu nie opracowano odrębnych procedur 

udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. euro. 

Zgodnie z Pełnomocnictwem Burmistrza Książa Wlkp.14, Dyrektor Przedszkola 

została upoważniona do zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania 

umów w zakresie bieżącej i majątkowej działalności Przedszkola, do wysokości 

określonej w rocznym planie finansowym jednostki. Z ustaleń kontroli wynika, że 

zamówień na dostawy i wykonanie usług oraz wyboru wykonawców, dokonywała 

Dyrektor Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 76-77, 233) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

1. Ustalenia kontroli wykazały, że trzy wydatki na łączną kwotę 7.443,59 zł (13,7% 

kwoty zbadanych wydatków) zostały uregulowane po upływie wymaganych 

terminów płatności. W dwóch przypadkach15 opóźnienie wyniosło 7 dni, a w jednym 

przypadku16 12 dni. Przedszkolne nie płaciło odsetek od nieterminowych płatności, 

a strona umowy nie występowała do Przedszkola o zapłatę odsetek. Dyrektor 

Przedszkola podała w wyjaśnieniach, że wydatki były związane z płatnością dla 

jednego podmiotu (serwis instalacji centralnego ogrzewania), a opóźnienia wynikały 

z potrzeby sprawdzenia sprawności urządzeń i niezawodności wykonanych usług. 

W każdym przypadku Przedszkole uzyskiwało ustną akceptację strony umowy na 

przedłużenie terminu płatności. 
(dowód: akta kontroli str. 141-142, 165-166 ,193-194, 225-229) 

                                                        
12 Dz. U. z 2010 r., nr 38, poz. 207, ze zm. 
13 Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm. 
14 Pełnomocnictwo Burmistrza Książa Wlkp. nr 24 z dnia 24.06.2011 r. 
15  f-ra nr 14/12/2012 z 07.12.2012 r. i f-ra nr 21/05/2013 z 13.05.2013 r. 
16 f-ra nr 22/05/2012 z 16.05.2012 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Cztery wydatki, na łączną kwotę 10.666,88 (19,8% kwoty zbadanych wydatków) 

zaklasyfikowano w paragrafach niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku 

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

a) w 2011 r. wydatek w kwocie 4.784,70 zł17, poniesiony w związku ze szlifowaniem 

podłogi, szpachlowaniem oraz uzupełnieniem parkietu i listew przyściennych, 

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

80104 § 4270 (zakup usług remontowych),  

b) w 2011 r. wydatek w kwocie 1.107,00 zł18, poniesiony w związku z malowaniem 

pomieszczeń kuchennych Przedszkola, zaksięgowano w rozdz. 80148 § 4300 

(zakup usług pozostałych), zamiast w rozdz. 80148 § 4270 (zakup usług 

remontowych), 

c) w 2011 r. wydatek w kwocie 1.004,00 zł19, poniesiony w związku z naprawą 

bramy wjazdowej i wentylatora, zaksięgowano w rozdz. 80104 § 4300 (zakup usług 

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

d) w 2012 r. wydatek w kwocie 3.771,18 zł20, poniesiony w związku z renowacją 

drewnianej podłogi, zaksięgowano w rozdz. 80104 § 4300 (zakup usług 

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

W wyniku nieprawidłowego zaklasyfikowania wydatków, ww. kwoty nie zostały ujęte 

w prawidłowych paragrafach i nie zostały prawidłowo wykazane w sprawozdaniach 

rocznych z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola (RB-28S) za lata 

2011 i 2012. Zaznaczyć należy, że w latach 2011-2012 Przedszkole nie posiadało 

zabezpieczonych środków finansowych w paragrafie 4270 – zakup usług 

remontowych.  

(dowód: akta kontroli str. 81-89, 96-97, 120-123, 145-146, 225-227) 

Dyrektor Przedszkola podała w złożonych wyjaśnieniach, że wymienione wyżej 

usługi remontowe nie dotyczyły całości czynności remontowych, a jedynie drobnych 

oraz odnowieniowych czynności. Naprawa bramy związana była z przywróceniem 

jej właściwości użytkowych, a w przypadku wentylatora dotyczyła wymiany jedynie 

poszczególnych elementów.  

W ocenie NIK, zgodnie z treścią opisu do § 4270 wynikającą z załącznika nr 4 do 

rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, zakres wykonanych prac 

obejmujący m.in. usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów i konserwacji 

pomieszczeń oraz usługi polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów 

przemysłowych, obligował Przedszkole  do zaklasyfikowania tych wydatków do 

paragrafu § 4270 – zakup usług remontowych.  

(dowód: akta kontroli str. 84-89, 225-227, 278-283) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości21, realizację przez Przedszkole wydatków budżetowych. 

  

                                                        
17 f-ra nr 5/2011 z 18.08.2011 r. 
18 f-ra nr 11/2011 z 14.11.2011 r. 
19 rachunek nr 3 z 10.02.2011 r. 
20 f-ra nr 11/2012 z 13.08.2012 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. 

Ocena cząstkowa 
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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, w zakresie kwot wykazanych w kolumnach 

„Wydatki wykonane” i „Zobowiązania ogółem” – objęto dwa sprawozdania 

budżetowe  sporządzone za okresy: 1 stycznia - 30 września 2012 r. oraz 1 stycznia 

- 30 kwietnia 2013 r. W obu sprawozdaniach, wykazane w nich kwoty były zgodne 

z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Przedszkola (§ 9 ust. 2 

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

sprawozdawczości budżetowej22 oraz § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 załącznika nr 39 do tego 

rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 234-244) 

2.2. Roczne sprawozdania budżetowe Przedszkola Rb-28S za 2011 r. i 2012 r. 

zostały przekazane Burmistrzowi Książa Wielkopolskiego w dniach – odpowiednio – 

30 stycznia 2012 r. i 31 stycznia 2013 r., tj. z zachowaniem terminu określonego 

w załączniku nr 44 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 
(dowód: akta kontroli str. 245-255) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Przedszkola w opisanym 

wyżej obszarze.  

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

3.1. Dane charakteryzujące Przedszkole przedstawia zestawienie:   

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na rok szkolny: 

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

1 Liczba oddziałów ogółem, w tym: 8 8 8 

1.1 liczba oddziałów integracyjnych - - - 

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

178 183 181 

2.1 liczba dzieci niepełnosprawnych - - 3 

3 Liczba pracowników pedagogicznych, z tego: 1723* 1224** 1225*** 

3.1 nauczyciele wychowania przedszkolnego 15 (14,58 etatu) 12 (11,49 etatu) 12 (11,41 etatu) 

3.2 psycholog 1 (0,04 etatu) - - 

3.3 logopeda 1 (0,21 etatu)  1 (0,25 etatu) 1 (0,25 etatu) 

3.4 
nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka 

- - 1 (0,08 etatu) 

3.5  nauczyciel języka angielskiego - - 026 

3.6 nauczyciel religii 1 (0,21 etatu) 1 (0,22 etatu) 1 (0,22 etatu) 

3.7 pedagog 1 (0,04 etatu) 1 (0,04 etatu) 1 (0,04 etatu) 

4 Liczba pozostałych pracowników, z tego: 14 14 14 

                                                        
22 Dz. U. nr  20, poz. 103. 
23 W tym: czynnych nauczycieli -14, na urlopach dla podratowania zdrowia – 2, na dłuższych zwolnieniach lekarskich – 1. 
24 W tym: czynnych nauczycieli -11, na urlopach wychowawczych – 1. 
25 W tym: czynnych nauczycieli -11, na dłuższych zwolnieniach lekarskich – 1. 
26 Zajęcia prowadzone na podstawie umowy zlecenia (godz. ponadwymiarowe). 
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4.1 pomoc nauczyciela 1 (1 etat) 1 (1 etat) 1 (1 etat) 

4.2 pracownicy ekonomiczno-administracyjni 

2 
(gł. księgowy 
0,75 etatu) 

(specj. ds. fins-
kadr. 1 etat) 

2 
(gł. księgowy 
0,75 etatu) 

(specj. ds. fins-
kadr. 1 etat) 

2 
(gł. księgowy 0,75 

etatu) 
(specj. ds. fins-

kadr. 1 etat) 

4.3 pracownicy kuchni i stołówki 

4 
(intendent 1 etat) 
(kucharz 1 etat) 

(pomoc 
kuchenna 2 

etaty) 

4 
(intendent 1 etat) 
(kucharz 1 etat) 

(pomoc 
kuchenna 2 

etaty) 

4 
(intendent 1 etat) 
(kucharz 1 etat) 

(pomoc kuchenna 
2 etaty) 

4.4 pozostali pracownicy obsługi 

7 
(woźna 

oddziałowa 6 
etatów) 

(konserwator 0,5 
etatu) 

7 
(woźna 

oddziałowa 6 
etatów) 

(konserwator 0,5 
etatu) 

7 
(woźna oddziałowa 

6 etatów) 
(konserwator 0,5 

etatu) 

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 1 godziny ponad podstawę 
programową [zł] 

20,37 22,05 21,00 

5.1.2 
opłata do 2 godzin ponad podstawę 
programową [zł] 

40,74 44,10 42,00 

5.1.3 
opłata do 3 godzin ponad podstawę 
programową [zł] 

61,11 66,15 63,00 

5.1.4 
opłata do 4 godzin ponad podstawę 
programową [zł] 

81,48 88,20 84,00 

5.2 opłaty za dodatkowe zajęcia (ponad podstawę programową)27 [zł]: 

5.2.1 taniec [zł] 22,00 - - 

5.2.2 język angielski [zł] 31,00 33,00 - 

5.2.3 zajęcia umuzykalniające (zł) - 25,00 - 

5.3 
za wyżywienie dziecka (miesięcznie / 
dziennie)28 [zł] 

94,50 / 4,50 94,50 / 4,50 94,50 / 4,50 

5.4 inne – rada rodziców (dobrowolna opłata)29 [zł] 150,00 100,00 100,00 

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 język angielski30 - - 60 minut 

*W roku szkolnym 2011/2012: jedna osoba była zatrudniona jednocześnie jako nauczyciel 
wychowania przedszkolnego, religii oraz jako logopeda. Ponadto, jedna osoba była zatrudniona 
jednocześnie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz psycholog, a jedna osoba była 
zatrudniona jednocześnie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz jako pedagog. 

** W roku szkolnym 2012/2013: jedna osoba była zatrudniona jednocześnie jako nauczyciel 
wychowania przedszkolnego, religii oraz jako logopeda. Jedna osoba była zatrudniona jednocześnie 
jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz jako pedagog. 

*** W roku szkolnym 2013/2014: jedna osoba była zatrudniona jednocześnie jako nauczyciel 
wychowania przedszkolnego, religii oraz jako logopeda. Jedna osoba była zatrudniona jednocześnie 
jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz jako pedagog. Ponadto, jedna osoba była 
zatrudniona jednocześnie jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka.  

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

wykraczających poza podstawę programową pobierana była na podstawie uchwały 

Nr XLV/308/2010 Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola 

w Książu Wlkp. Dodatkowe zajęcia (taniec i zajęcia umuzykalniające) finansowane 

                                                        
27 Opłata rozliczana bezpośrednio pomiędzy rodzicami dziecka, a firmą prowadzącą dodatkowe zajęcia. 
28 Stawka dotyczy dla wykupienia maksymalnego pakietu żywieniowego (śniadanie + obiad + podwieczorek). 
29 Opłata za cały bieżący rok szkolny. 
30 Zajęcia prowadzone od dnia 4 listopada 2013 r. w ramach opłaty 1 zł/h. 
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były przez rodziców dzieci korzystających z zajęć (regulowane były bezpośrednio 

podmiotowi prowadzącemu określone zajęcia dodatkowe).  

W roku szkolnym 2013/2014 język angielski prowadzony był w wymiarze 60 minut 

tygodniowo dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Zajęcia te finansowane były ze 

środków Gminy Książ Wielkopolski. 

Środki otrzymane od Rady Rodziców przeznaczano w latach 2011-2013 na 

organizację imprez okolicznościowych i wycieczek. 
 (dowód: akta kontroli, str. 256-259) 

3.2. Na podstawie badania dwóch losowo wybranych oddziałów przedszkolnych31 

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

prowadzone były analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, 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.32, 

a następnie rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2012 r oraz § 23 ust. 3 Statutu 

Przedszkola. Obserwacje pedagogiczne oraz diagnozowanie rozwoju 

odnotowywano w arkuszach badania gotowości szkolnej według wzoru 

specjalistycznego wydawnictwa branżowego. Ich wyniki analizowane były 

dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: wstępna diagnoza prowadzona była 

w pierwszym półroczu roku szkolnego, a końcowa w kwietniu (obydwie grupy). 

Po wstępnej diagnozie nauczyciele ustnie informowali rodziców o wynikach 

i wnioskach dotyczących ich dzieci. Diagnoza końcowa została sporządzona dla 

wszystkich dzieci33 i następnie została przekazana rodzicom dzieci w formie 

pisemnej do końca kwietnia. W razie potrzeby, opracowywano indywidualne 

programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. W roku szkolnym 

2011/2012 w badanej grupie opracowano cztery programy wspomagania 

i korygowania rozwoju, natomiast w roku 2012/2013 opracowano jeden program. 

Harmonogram przeprowadzania diagnozy dziecka został określony i zatwierdzony 

przez Radę Pedagogiczną w dniu 24 sierpnia 2011 r.34 
(dowód: akta kontroli str. 260-274) 

3.3 W Przedszkolu sporządzono 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 do końca kwietnia – odpowiednio: w 2012 r. 104 informacje i w 2013 r. 117 

informacji. Było to zgodne z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

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

druków szkolnych35, 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. 260, 272-274) 

3.4. Dyrektor Przedszkola oświadczyła, że wszystkie dzieci sześcioletnie, których 

rodzicom w latach szkolnych 2011/2012 (43 dzieci) i 2012/2013 (57 dzieci) wydano 

                                                        
31 Grupa Misie (sześciolatki) rok 2011/2012 i grupa Żabki (pięciolatki) rok 2012/2013. 
32 Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17. 
33 Grupa Misie – sporządzono 18 diagnoz, grupa Żabki – sporządzono 25 diagnoz. 
34 Protokół nr 95 z dnia 24.08. 
35 Dz. U. nr 97, poz. 634, ze zm. 
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powyższe informacje, rozpoczęły naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

W przypadku dzieci pięcioletnich, jedno dziecko (spośród 61 pięciolatków z roku 

szkolnego 2011/2012) rozpoczęło naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

Z kolei, żadne dziecko pięcioletnie z roku szkolnego 2012/2013 (60 dzieci) nie 

rozpoczęło nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. O podjęciu przez 6-latka 

nauki w szkole, bądź o pozostawieniu dziecka w Przedszkolu, każdorazowo 

decydowali rodzice (opiekunowie) dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 275) 

3.5. 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 nauczycieli36: 

a) nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego ukończyli: 

 studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub 

prowadzonymi zajęciami oraz posiadali przygotowanie pedagogiczne (§ 4 ust. 1 pkt 

1 w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1), lub 

 inne studia magisterskie i studia podyplomowe w zakresie nauczanego 

przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiadali przygotowanie pedagogiczne 

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

 studium wychowania przedszkolnego lub studium nauczycielskie – wychowanie 

przedszkolne, tj. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej 

prowadzonym zajęciom (§ 4 ust. 1 pkt 2), lub 

 studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy 

z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (§ 4 ust. 2 pkt 1), lub 

 studium nauczycielskie – nauczanie początkowe, tj. zakład kształcenia 

nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (§ 4 ust. 2 pkt 2), 

b) nauczyciel-logopeda ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika 

ogólna i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz posiadał przygotowanie 

pedagogiczne (§ 21 ust. 1 pkt 2 lit. a), 

c) nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ukończył studia wyższe na 

kierunku pedagogika, a ponadto, studia podyplomowe w zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka (§ 14 ust. 4 pkt 3), 

d) nauczyciel religii ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna 

i kolegium teologiczne (§ 7 w zw. z § 2 pkt 2 Porozumienia pomiędzy Konferencją 

Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii37), 

e) nauczyciel-pedagog ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika 

w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiadał przygotowanie 

pedagogiczne (§ 20 ust. 2 pkt 2 lit. a), 

f) nauczyciel języka angielskiego ukończył studia licencjackie na kierunku filologia 

angielska z elementami germanistyki o specjalności nauczycielskiej (§ 11 ust. 2 pkt 

2 lit. a). 

(dowód: akta kontroli str. 276-277) 

                                                        
36 Dz. U. z 2013 r. poz. 1207. 
37 Dz. Urz. MEN nr 4, poz. 20. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

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

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 Kontroli38, 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 
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 4 lutego 2014 r. 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
 
 
 

z up. Krzysztof Matuszek 
p.o. Wicedyrektora 

 
 

 
 
 

Tomasz Otworowski 
inspektor k.p.  

 

 
 

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