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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 

Najwyższej Izby Kontroli 

Delegatura w Poznaniu. 

Kontroler Jolanta Oko-Brzezińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie nr 87781  

z 11 grudnia 2013 r.   

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Przedszkole Niepubliczne w Chrząstowie, zwane dalej Przedszkolem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Konieczny, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Chrząstowie (dalej 

Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości1,  

wykonywanie przez Przedszkole zadań dotyczących kształcenia, wychowania 

i opieki, w latach 2011-2013 (w zakresie objętym niniejszą kontrolą2). 

Pozytywną ocenę uzasadnia prowadzenie udokumentowanych analiz gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnozy przedszkolnej), a także 

zatrudnianie, w okresie prowadzenia kontroli NIK, nauczycieli3 posiadających 

kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.  

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nieterminowego sporządzania i wydawania 

rodzicom (opiekunom) dzieci informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wykonywanie objętych kontrolą zadań w zakresie kształcenia, 
wychowania i opieki 

1. W latach szklonych 2011/2012 i 2012/2013, w Przedszkolu prowadzono trzy 

oddziały przedszkolne, w których wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 40 

i 41 dzieci4. W roku szkolnym 2013/2014 prowadzono cztery oddziały, do których 

uczęszczało łącznie 43 dzieci5. W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 

w Przedszkolu zatrudniano siedmiu pracowników pedagogicznych, tj.: czterech 

                                                        
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Sposób wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanych od Gminy Książ Wielkopolski na realizację zadań Przedszkola, został 

objęty odrębną kontrolą w organie prowadzącym Przedszkole.  
3 10 spośród 11 osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli. 
4 Liczba dzieci ogółem podana została na dzień 30 września 2011 r. i 2012 r.  
5 Liczba dzieci ogółem podana została na dzień 30 września 2013 r.  
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nauczycieli wychowania przedszkolnego6, jednego nauczyciela języka 

angielskiego7, jednego nauczyciela religii8 i jednego nauczyciela wychowania 

fizycznego9. W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu zatrudniano ośmiu 

pracowników pedagogicznych, tj.: pięciu nauczycieli wychowania przedszkolnego10, 

jednego nauczyciela języka angielskiego11, jednego nauczyciela religii12 i jednego 

nauczyciela wychowania fizycznego13. Ponadto, w objętych badaniem latach 

szkolnych zatrudniano jedną osobę na stanowisku pomocy nauczyciela. Obsługą 

księgową, kadrową oraz administracyjną zajmowali się pracownicy zatrudnieni na 

umowy zlecenia14 (po jednej osobie w zakresie obsługi finansowej, obsługi kadrowo-

płacowej i jedna osoba na stanowisku dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych 

oraz promocji).  

 (dowód: akta kontroli str. 29) 

2. Na podstawie badania dwóch losowo wybranych oddziałów przedszkolnych15 

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

terminowo16 przeprowadzono i dokumentowano analizy gotowości dzieci do 

podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna). Było to zgodne 

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 r.17, 

a następnie rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2012 r.18 Nauczyciele informowali 

rodziców o wynikach i wnioskach dotyczących stanu przygotowania dzieci do 

podjęcia nauki w szkole. W roku szkolnym 2012/2013 opracowany został program 

edukacyjno-terapeutyczny dla jednego dziecka z niedosłuchem. W latach szkolnych 

2011/2012 i 2012/2013, jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Przedszkola, nauczyciele 

nie opracowali planu pracy indywidualnej oraz indywidualnych programów 

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka (nie wystąpiła potrzeba opracowania 

takich planów lub programów).  

(dowód: akta kontroli str. 30-32) 

3. Przedszkole sporządziło informację o gotowości do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej przez dzieci, które objęte były wychowaniem przedszkolnym w latach 

szkolnych 2011/2012 i 2012/2013, tj. w 2012 r. dla 14 dzieci i w 2013 r. dla 

22 dzieci. Zgodnie z terminem określonym w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra 

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

państwowych i innych druków szkolnych19 (dalej rozporządzenie w sprawie 

świadectw i innych druków szkolnych), tj.: przed końcem kwietnia danego roku, 

wydano łącznie 12 informacji. Pozostałe informacje wydano w miesiącach: maj 

(22 informacje) i czerwiec (2 informacje). 

                                                        
6 W roku szkolnym 2011/2012: 3 osoby zatrudnione w wymiarze pełnego etatu i 1 osoba w wymiarze 0,85 etatu, w roku 
szkolnym 2012/2013: 3 osoby zatrudnione w wymiarze pełnego etatu i 1 osoba w wymiarze 0,3 etatu. 
7 0,04 etatu (w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013). 
8 0,08 etatu (2011/2012) i 0,04 etatu (2012/2013). 
9 0,08 etatu (2011/2012 i 2012/2013).   
10 Zatrudnionych w pełnym wymiarze etatu. 
11 0,15 etatu.  
12 0,08 etatu. 
13 0,08 etatu.  
14 Osoby te zatrudnione były w Stowarzyszeniu.  
15 W roku szkolnym 2011/2012: oddział „Biedronki”  i w roku szkolnym 2012/2013: oddział „Biedronki”.  
16 Wstępnej diagnozy dokonano na początku roku szkolnego we wrześniu i w październiku.   
17 Dz. U. z 2009 r., nr 4, poz. 17.  
18 Dz. U. z 2012 r., poz. 977.  
19 Dz. U. z 2010 r., nr 97, poz. 624, ze zm.  
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Dzieci, których rodzicom wydano ww. informacje, podjęły naukę w szkole 

podstawowej, w liczbie: 4 siedmiolatków w roku szkolnym 2012/2013 

i 8 siedmiolatków w roku szkolnym 2013/2014. W ww. latach odpowiednio 10 i 14 

sześciolatków kontynuowało w Przedszkolu naukę w tzw. „klasie zerowej”.  
(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

4. Według stanu na dzień 7 stycznia 2014 r., 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 nauczycieli20. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania 

przedszkolnego ukończyli magisterskie lub wyższe studia zawodowe 

w specjalnościach przygotowujących do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ukończył 

wyższe studia zawodowe w zakresie wychowania fizycznego z gimnastyką 

korekcyjno-kompensacyjną. Nauczyciel języka angielskiego ukończył wyższe studia 

zawodowe na kierunku filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym.   

(dowód: akta kontroli str. 37-42) 

W działalności Przedszkola w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 

następującą nieprawidłowość:  

Przedszkole, w przypadku 24 dzieci21 (na 36 objętych badaniem), sporządziło 

i wydało rodzicom (opiekunom) informacje o gotowości dzieci do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej, z opóźnieniem wynoszącym od 9 do 37 dni, w stosunku do 

terminu określonego w § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie świadectw i innych 

druków szkolnych. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, informacje o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej powinny zostać wydane rodzicom 

(opiekunom) 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. 33-36) 

Dyrektor Przedszkola wyjaśnił, że informacje te zostały wydane w ww. terminach 

z powodu długotrwałej nieobecności dzieci, a także z powodu prowadzonych 

indywidualnych konsultacji z rodzicami.  

(dowód: akta kontroli str. 27) 

W ocenie NIK, podane przyczyny powstania opóźnień nie zasługują na 

uwzględnienie, ponieważ Przedszkole zobowiązane jest do przestrzegania terminów 

określonych w ww. rozporządzeniu.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości 

działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 

 

 

                                                        
20 Dz. U. z 2013 r., poz. 1207.  
21 Z oddziałów „Biedronek” w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.  
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IV. Wniosek 

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 Kontroli22, wnosi o podjęcie działań zapewniających terminowe 

sporządzanie i wydawanie rodzicom (opiekunom) dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym informacji o gotowości dziecka do podjęcia 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 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 

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. 

 
Poznań, dnia 7 lutego 2014 r. 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 
 

Kontroler 
 
 
 

Dyrektor 
 
 
 

z up. Krzysztof Matuszek 
p.o. Wicedyrektora 

Jolanta Oko-Brzezińska  
specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


