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Wychowanie przedszkolne to ważny element systemu oświaty.  
Dzieci objęte tą edukacją lepiej radzą sobie w szkole, mają lepsze 
wyniki w czytaniu i interpretacji informacji niż ich rówieśnicy,  
którzy nie uczęszczali do przedszkola. Korzystanie z wychowania 
przedszkolnego stwarza także dobre warunki do szybkiego 
zdiagnozowania problemów rozwojowych, co ułatwia terapię 
zaburzeń i wyrównywanie zaniedbań środowiskowych.  



 W latach szkolnych 2017/2018–2018/2019 nie udało się osiągnąć, 
zaplanowanego w dokumentach krajowych, wskaźnika upowszechnienia 
wychowania przedszkolnego na poziomie 90% (dla dzieci w wieku 3 lat  
co najmniej 83%, dzieci w wieku 4 lat – 90%); nie uzyskano planowanego 
dla krajów UE 95% udziału dzieci w edukacji przedszkolnej. 

 Występują dysproporcje w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego  
w zależności od miejsca zamieszkania. W roku szkolnym 2017/2018 
odsetek dzieci zamieszkałych w mieście, uczęszczających do przedszkoli był 
wyższy o 16,5% od wskaźnika określonego dla terenów wiejskich. 

 Nadal występują trudności z dostępem do wysokiej jakości wychowania 
przedszkolnego. 

 Kontrola była odpowiedzią na propozycję zgłoszoną przez Sejmową 
Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży.  
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Uczestnictwo czterolatków w wychowaniu przedszkolnym w 2009 r. 03 

Dane te stanowiły podstawę  
do wyznaczenia wspólnych celów 
strategii państw UE Edukacja  
i Szkolenia 2020 (dokonanego  
w 2009 r. na forum ministrów 
oświaty).  
Jednym z założeń tej strategii 
było objęcie we wszystkich 
państwach UE do 2020 r. 95% 
dzieci wychowaniem 
przedszkolnym. 

Źródło: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained  (dostęp 25 kwietnia 2019 r. ) 

91,4%  
średnia dla krajów UE 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained


Upowszechnienie  wychowania przedszkolnego  
wśród dzieci w wieku od 3 do 5 lat 04 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych SIO. 



Liczba placówek wychowania przedszkolnego w Polsce  
i dzieci w tych placówkach (lata szkolne 2015/2016–2018/2019) 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych SIO. 



Finansowanie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa  
(w mln zł) 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie 
miejsc dla wszystkich uprawnionych dzieci jest zadaniem własnym gmin.  
Zadanie to finansowane jest przy współudziale środków z budżetu państwa. 
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Czy gminy zapewniają dostępność opieki przedszkolnej? 

W szczególności: 

 Czy gminy prawidłowo ustaliły zasady i warunki przyjmowania dzieci  
do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz rzetelnie 
informowały o nich mieszkańców gminy? 

 Czy rzetelnie określono liczbę dzieci przewidywanych do objęcia 
wychowaniem przedszkolnym? 

 Czy gminy rzetelnie przeprowadziły działania na rzecz objęcia 
uprawnionych dzieci wychowaniem przedszkolnym? 

 Czy gminy prawidłowo opracowały i stosowały kryteria wyboru 
dodatkowych placówek? 
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 30 urzędów gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich z terenu sześciu 
województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, opolskiego, świętokrzyskiego 
i wielkopolskiego. 

Gminy objęte kontrolą w podziale na rodzaj placówek wychowania przedszkolnego  
i czas ich pracy 

Źródło: Opracowanie własne NIK 
 na podstawie wyników kontroli. 

 Ponadto wystosowano zapytanie do 890 urzędów gmin z terenu kontrolowanych województw (z wykorzystaniem 
elektronicznych kwestionariuszy) dotyczące zapewnienia dzieciom opieki przedszkolnej oraz warunków realizacji tej 
opieki (uzyskano odpowiedź od 88,4% gmin). 

 Zasięgnięto informacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej  (dotyczącej wyników kontroli zgodności z przepisami prawa 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli przeprowadzonego na rok szkolny 2018/2019). 

 Zlecono także ogólnopolskie badanie opinii rodziców dzieci w wieku 3-6 lat na temat opieki przedszkolnej, oferowanej 
przez publiczne placówki oraz procesu rekrutacji do tych placówek. W badaniu uczestniczyło 800 rodziców 
(zróżnicowanych pod względem cech społeczno-demograficznych). 



 Sieć placówek wychowania przedszkolnego* funkcjonujących  
w 14 gminach (47% objętych kontrolą) nie była w pełni adekwatna  
do potrzeb społecznych. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  
w szkołach zagwarantowano tam miejsca dla najwyżej 80% (w części gmin 
tylko dla 23%–60%) dzieci zameldowanych na terenie gminy. W okresie 
objętym kontrolą rodzice dzieci złożyli w placówkach wychowania 
przedszkolnego w tych gminach więcej wniosków o przyjęcie (średnio  
o 30%–60%) niż było dostępnych wolnych miejsc. 

 W 11 gminach (37%) nie w pełni prawidłowo wywiązano się z obowiązków 
ustalenia i ogłoszenia zasad naboru do placówek oraz zasad korzystania  
z wychowania przedszkolnego. 

 
*publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach i inne formy wychowania przedszkolnego. 

Stwierdzony stan – przygotowanie naboru 09 



 W 25 gminach (83%) co najmniej jedno kryterium samorządowe, 
obowiązujące na drugim etapie rekrutacji (tj. w przypadku, gdy  
o przyjęcie do placówek ubiegało się więcej dzieci niż było wolnych miejsc) 
zostało ustalone niezgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. 
Polegało to np. na przyjęciu kryterium wieku dzieci (zgodnie z którym  
w pierwszej kolejności były przyjmowane do przedszkoli dzieci pięcio-  
i sześcioletnie). 

 W części gmin (11) ustalono preferencje dla dzieci, których rodzice 
mieszkali lub pracowali w niedalekiej odległości od wybranej placówki 
wychowania przedszkolnego (co usprawniło proces naboru w  tych 
gminach). 
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Stwierdzony stan – przygotowanie naboru 11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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 W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 nie dostało się do „placówek 
pierwszego wyboru” 25% wszystkich wnioskujących o przyjęcie. Trudności 
w znalezieniu odpowiednich miejsc opieki przedszkolnej mieli głównie 
rodzice dzieci trzy- i czteroletnich (89% wszystkich nieprzyjętych). 

 W 14 gminach, gdzie wystąpił największy niedobór miejsc (do wybranych 
placówek nie dostało się 1/3 dzieci) nie zapewniono dzieciom innych 
odpowiednich miejsc. Niezgodnie z przepisami nie informowano rodziców, 
dla których dzieci zabrakło miejsc, o możliwości uczęszczania do innych 
placówek wychowania przedszkolnego (sześć gmin) lub wskazywano takie, 
które nie spełniały wymogów prawnych – były placówki, których czas  
pracy znacząco różnił od czasu pracy placówki wybranej przez rodziców lub 
były pełnopłatne. 

 Wskazywano placówki znajdujące się w znacznej odległości od pierwotnie 
wybranych przez rodziców (w tym w innej gminie), co mogło powodować 
dodatkową niedogodność w korzystaniu z opieki przedszkolnej w tych 
placówkach. 
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 W połowie gmin nieskutecznie nadzorowano proces rekrutacji – wystąpiły 
nieprawidłowości polegające na ograniczeniu prawa dzieci do kontynuacji 
wychowania przedszkolnego w wybranej placówce, stosowaniu  
w przedszkolach innych kryteriów rekrutacji niż przyjęte uchwałą rady 
gminy (np. preferujących dzieci osób zatrudnionych w placówce, do której 
został złożony wniosek). 

 W gminach, w których wystąpił deficyt miejsc przedszkolnych  
nie zapewniono odpowiednich warunków organizacyjnych realizacji tej 
opieki, gdyż wystąpiły przypadki przekraczania dopuszczalnej liczebności 
oddziałów (dziewięć gmin), wprowadzenie limitów czasowych pracy 
oddziałów przedszkolnych (10 gmin) lub nie stworzono rodzicom 
możliwości korzystania z opieki przedszkolnej dla ich dzieci w czasie wakacji.  



Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc 14 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 
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 W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w gminach, w których 
wywiązano się z obowiązku wskazania innych miejsc w przedszkolach,  
z przedstawionej propozycji skorzystało średnio tylko 26% rodziców. 
Pozostali najczęściej rezygnowali z oddania dziecka dla przedszkola, co 
wynikało z niedostosowania czasu pracy i położenia zaproponowanych 
placówek do potrzeb i oczekiwań rodziców. 

 W 12 gminach, w których w okresie objętym kontrolą wystąpił niedobór 
miejsc wychowania przedszkolnego nie osiągnięto średniego dla Polski 
poziomu upowszechnienia tego wychowania w grupie dzieci trzy-  
i czteroletnich tj. był niższy od średniego w Polsce (wynoszącego 
odpowiednio 88% i 94%) o 25%–45%. 
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 Placówki wychowania przedszkolnego na ogół dysponowały niezbędnymi 
pomieszczeniami, jednak tylko w czterech gminach zapewniono salki 
gimnastyczne do realizacji zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci.  
W sześciu gminach stwierdzono przypadki niezachowania w pełni 
bezpiecznych warunków realizacji opieki przedszkolnej. 

 Problemem okazało się także zapewnienie opieki dzieciom z alergiami  
i chorującym na przewlekłe schorzenia, wymagające ciągłej kontroli  
i podawania leków. Tylko placówki funkcjonujące w ośmiu gminach były 
przygotowane do udzielania odpowiedniej pomocy tym dzieciom, gdyż 
opracowano tam wewnętrzne procedury opieki nad dziećmi z chorobami 
przewlekłym i/lub przeszkolono pracowników jak takiej pomocy udzielać. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Stwierdzony stan – dodatkowe miejsca  
w placówkach niepublicznych 18 

 Gminy bardzo rzadko wykorzystywały możliwość uzupełnienia sieci 
placówek wychowania przedszkolnego dodatkowymi miejscami  
w przedszkolach niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego 
konkursu ofert. 

 W gminach objętych kontrolą, w których takie konkursy przeprowadzono 
(cztery) zapewniono brakujące miejsca wychowania przedszkolnego  
w placówkach niepublicznych (w jednej gminie uzyskano w ten sposób 
97% potrzebnych miejsc).  

 We wszystkich gminach stwierdzono nieprawidłowości formalne na etapie 
przygotowania konkursów. Wyboru placówek dokonały powołane komisje 
konkursowe, zgodnie z regulaminami określonymi przez rady gmin. 
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 W 16 gminach (tj. 53%) zapewniono pełną dostępność opieki przedszkolnej. 
W okresie objętym kontrolą w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  
w szkołach przygotowano miejsca dla minimum 81% uprawnionych dzieci  
(11 gmin) lub podjęto skuteczne działania by zapewnić je dla prawie 
wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. W gminach tych prowadzono prace 
adaptacyjne i remontowe, w wyniku których utworzono nowe oddziały  
w przedszkolach lub pozyskano miejsca w placówkach niepublicznych 
wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert (trzy gminy). 

 W 10 z tych gmin zadbano także o dobrą „dostępność przestrzenną” 
placówek wychowania przedszkolnego oraz wyrównaną jakość świadczonej 
przez nie opieki, co powodowało że prawie wszystkie dzieci dostały się do 
placówek „pierwszego wyboru”. 

 W dwóch gminach, w odpowiedzi na lokalne potrzeby, uruchomiono oddziały 
przedszkolne, w których przygotowano miejsca dla dzieci o narodowości 
ukraińskiej lub zapewniono dzieciom naukę języka ukraińskiego. 



Wyniki kontroli znajdują potwierdzenie  
w badaniach kwestionariuszowych 20 

 Informacje uzyskane w ramach badania kwestionariuszowego przeprowadzonego  
przez NIK w województwach, w których realizowano kontrolę, wskazują, że w latach 
szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 tylko w 52% gmin sieć placówek wychowania 
przedszkolnego pozwalała na zapewnienie miejsc dla ponad 80% dzieci w wieku 
przedszkolnym zameldowanych na terenie gminy. Jedynie w 38% gmin zapewniono 
pełną dostępność do opieki przedszkolnej dla dzieci trzy- i czteroletnich  
(tj. przygotowano miejsca dla ok. 80% dzieci w tym wieku). 

 

0%

20%

40%

60%
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Rok szkolny 2018/2019
do 60% dzieci od 60% do 80% powyżej 80% dzieci

Gminy według poziomu zapewnia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3 i 4-letnich 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie badania kwestionariuszowego. 


Wykres7



Rok szkolny 2018/2019

do 60% dzieci	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.191	0.28299999999999997	0.34599999999999997	od 60% do 80%	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.45600000000000002	0.34200000000000003	0.25600000000000001	powyżej 80% dzieci	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.35299999999999998	0.375	0.39800000000000002	





Arkusz3

		100.00%		100.00%

		39.20%		69.70%

		15.90%		1.50%

		29.00%		7.60%

		15.90%		21.20%

		0.00%		0.00%



0.39200000000000002	0.159	0.28999999999999998	0.159	0	0.69699999999999995	1.4999999999999999E-2	7.5999999999999998E-2	0.21199999999999999	0	

Arkusz4

		niedobór ponad 50		-22.20%		-9.40%		0.00%

		niedobór do 50		-38.90%		-29.70%		-21.00%

		0		0.00%		1.60%		4.80%

		nadwyżka do 50		19.50%		45.30%		58.10%

		nadwyżka ponad 50		19.40%		14.00%		16.10%



niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.222	-0.38900000000000001	0	0.19500000000000001	0.19400000000000001	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-9	.4E-2	-0.29699999999999999	1.6E-2	0.45300000000000001	0.14000000000000001	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	0	-0.21	4.8000000000000001E-2	0.58099999999999996	0.161	

stat

				1.2

				a.          publiczne placówki wychowania przedszkolnego (ogółem)

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak placówek 		0.0%		0.0%		0.4%

		1		od 1 do 2		15.5%		15.8%		29.5%

		2		od 3 do 5		25.4%		36.7%		38.6%

		3		od 6 do 10		19.7%		31.7%		24.7%

		4		powyżej 10 placówek 		39.4%		15.8%		6.9%

				b.        przedszkola

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak przedszkola		0.0%		1.8%		33.7%

				od 1 do 2		19.7%		59.3%		49.3%

				od 3 do 5 		32.4%		23.1%		12.5%

				od 6 do 10		19.7%		12.2%		3.4%

				powyżej 10 przedszkoli		28.2%		3.6%		1.1%





				c.       szkoły podstawowe, w których utworzono oddziały przedszkolne

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak szkoły		0.00%		0.00%		0.00%

				od 1 do 2 szkół		16.90%		24.90%		37.00%

				od 3 do 5 		18.30%		35.80%		30.90%

				od 6 do 10		8.50%		13.50%		13.10%

				powyżej 10 szkół		7.00%		2.30%		1.20%

				brak szkoły		49.30%		23.50%		17.80%

				d.        szkoły podstawowe, w których utworzono oddziały przedszkolne zapewniające opiekę powyżej 5 godzin dziennie

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak szkoły		14.10%		36.20%		44.40%

				od 1 do 2 szkół		14.10%		23.10%		25.30%

				od 3 do 5 		11.30%		13.60%		10.10%

				od 6 do 10		7.00%		3.60%		2.40%

				powyżej 10 szkół		4.20%		0.00%		0.00%

				brak szkoły		49.30%		23.50%		17.80%



brak placówek 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0	4.0000000000000001E-3	od 1 do 2	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.155	0.158	0.29499999999999998	od 3 do 5	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.254	0.36699999999999999	0.38600000000000001	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.19700000000000001	0.317	0.247	powyżej 10 placówek 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.39400000000000002	0.158	6.9000000000000006E-2	



brak przedszkola	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	1.7999999999999999E-2	0.33700000000000002	od 1 do 2	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.19700000000000001	0.59299999999999997	0.49299999999999999	od 3 do 5 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.32400000000000001	0.23100000000000001	0.125	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.19700000000000001	0.122	3.4000000000000002E-2	powyżej 10 przedszkoli	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.28199999999999997	3.5999999999999997E-2	1.0999999999999999E-2	



brak szkoły	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0	0	od 1 do 2 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.16900000000000001	0.249	0.37	od 3 do 5 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.183	0.35799999999999998	0.309	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	8.5000000000000006E-2	0.13500000000000001	0.13100000000000001	powyżej 10 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	7.0000000000000007E-2	2.3E-2	1.2E-2	



brak szkoły	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.1409999999	9999999	0.36199999999999999	0.44400000000000001	od 1 do 2 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.14099999999999999	0.23100000000000001	0.253	od 3 do 5 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.113	0.13600000000000001	0.10100000000000001	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	7.0000000000000007E-2	3.5999999999999997E-2	2.4E-2	powyżej 10 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	4.2000000000000003E-2	0	0	





analiza

				A

				3.1

				Odsetek oddziałów		Rok szkolny 2018/2019

						liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		781		100.0%		100.0%		100.0%

		4		od 75% do 100% oddz.		389		88.6%		52.5%		43.1%

		3		od 50% do 75%		62		5.7%		7.7%		8.4%

		2		od 25% do 50%		139		5.7%		24.8%		16.3%

		1		do 25% oddz.		87		0.0%		14.5%		11.2%

		0		brak oddziałów		104		0.0%		0.5%		21.0%

				brak danych		6

				B

				2

				Odsetek oddziałów		Rok szkolny 2018/2019

						liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		711		100.0%		100.0%		100.0%

		5		100% oddziałów		307		71.0%		35.4%		42.6%

		4		od 75% do 99%		47		14.5%		6.1%		5.6%

		3		od 50% do 75%		105		11.6%		19.1%		13.1%

		2		od 25% do 50%		182		2.9%		28.3%		27.9%

		1		do 25% oddziałów		70		0.0%		11.1%		10.8%

				brak danych		76

				C

				1.1 dzieci 3-4		dwa wykresy dwa lata

				Odsetek dzieci						Rok szkolny 2017/2018

						liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		726		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%

				do 60% dzieci		263		22.10%		33.90%		39.50%		19.10%		28.30%		34.60%

				od 60% do 80%		215		42.60%		32.20%		26.40%		45.60%		34.20%		25.60%

				powyżej 80% dzieci		rok szkolny 2017/2018		35.30%		33.90%		34.10%		35.30%		37.50%		39.80%

				brak danych		rok szkolny 2018/2019		35.30%		37.50%		39.80%

				D

				PKT 1		jedn wykres

				dzieci 3-4

				1.1    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

				Odsetek dzieci		liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		583		100.00%		100.00%		100.00%

				nie zabrakło miejsc		435		45.30%		66.50%		84.10%

				do 10% dzieci		56		18.80%		13.30%		6.10%

				od 10% do 25%		49		15.60%		9.20%		6.60%

				od 25% do 50%		34		15.60%		9.80%		2.00%

				powyżej 50% dzieci		9		4.70%		1.20%		1.20%

				brak danych		204

				1.2    stan na dzień zakończenia I i II etapu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

				Odsetek dzieci		liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		750		100.00%		100.00%		100.00%

				nie zabrakło miejsc		561		39.20%		61.80%		85.90%

				do 10% dzieci		75		15.90%		15.60%		6.70%

				od 10% do 25%		69		29.00%		12.30%		4.90%

				od 25% do 50%		38		15.90%		8.50%		1.90%

				powyżej 50% dzieci		7		0.00%		1.80%		0.60%

				brak danych		37

				1.3    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

				Odsetek dzieci		liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		713		100.00%		100.00%		100.00%

				nie zabrakło miejsc		653		69.70%		89.00%		95.80%

				do 10% dzieci		6		1.50%		2.10%		0.20%

				od 10% do 25%		13		7.60%		2.60%		0.70%

				od 25% do 50%		35		21.20%		4.20%		2.90%

				powyżej 50% dzieci		6		0.00%		2.10%		0.40%

				brak danych		74

																		Gminy, w których zapewniono miejsca dla dzieci zgłoszonych na wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego



						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

		3		stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019		69.7%		89.0%		95.8%

		2		stan na dzień zakończenia I i II etapu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019		39.2%		61.8%		85.9%

		1		 stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018		45.3%		66.5%		84.1%



				PKT 2		dwa wykresy

				2.1    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

				Wyszczególnienie		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				niedobór ponad 50		-22.2%		-9.4%		0.0%

				niedobór do 50		-38.9%		-29.7%		-21.0%

				0		0.0%		1.6%		4.8%

				nadwyżka do 50		19.5%		45.3%		58.1%

				nadwyżka ponad 50		19.4%		14.0%		16.1%













				2.2    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019



				Wyszczególnienie		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				niedobór ponad 50		-12.0%		-2.0%		0.0%

				niedobór do 50		-12.0%		-16.3%		-35.1%

				0		8.0%		0.0%		0.0%

				nadwyżka do 50		40.0%		57.2%		54.1%

				nadwyżka ponad 50		28.0%		24.5%		10.8%



stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.69699999999999995	0.89	0.95799999999999996	stan na dzień zakończenia I i II etapu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.39200000000000002	0.61799999999999999	0.85899999999999999	 stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.45300000000000001	0.66500000000000004	0.84099999999999997	



od 75% do 100% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.8860	0000000000001	0.52500000000000002	0.43099999999999999	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	7.6999999999999999E-2	8.4000000000000005E-2	od 25% do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	0.248	0.16300000000000001	do 25% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.14499999999999999	0.112	brak oddziałów	miejska	mi	ejsko-wiejska	wiejska	0	5.0000000000000001E-3	0.21	



100% oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.71	0.35399999999999998	0.42599999999999999	od 75% do 99%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.14499999999999999	6.0999999999999999E-2	5.6000000000000001E-2	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.11600000000000001	0.191	0.13100000000000001	od 25% do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	2.9000000000000001E-2	0.28299999999999997	0.27900000000000003	do 25% oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.111	0.108	



Rok szkolny 2018/2019

do 60% dzieci	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.191	0.28299999999999997	0.34599999999999997	od 60% do 80%	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.45600000000000002	0.34200000000000003	0.25600000000000001	powyżej 80% dzieci	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.35299999999999998	0.375	0.39800000000000002	



powyżej 80% dzieci

rok szkolny 2017/2018	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.35299999999999998	0.33900000000000002	0.34100000000000003	rok szkolny 2018/2019	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.35299999999999998	0.375	0.39800000000000002	



miejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.222	-0.38900000000000001	0	0.19500000000000001	0.19400000000000001	miejsko-wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-9.4E-2	-0.29699999999999999	1.6E-2	0.45300000000000001	0.14000000000000001	wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	0	-0.21	4.8000000000000001E-2	0.58099999999999996	0.161	miejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.12	-0.12	0.08	0.4	0.28000000000000003	miejsko-wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.02	-0.16300000000000001	0	0.57199999999999995	0.245	wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	0	-0.35099999999999998	0	0.54100000000000004	0.108	od 75% do 100% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.88600000000000001	0.52500000000000002	0.43099999999999999	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	7.6999999999999999E-2	8.4000000000000005E-2	od 25%	 do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	0.248	0.16300000000000001	do 25% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.14499999999999999	0.112	brak oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	5.0000000000000001E-3	0.21	



100% oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.71	0.35399999999999998	0.42599999999999999	od 75% do 99%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.14499999999999999	6.0999999999999999E-2	5.6000000000000001E-2	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.11600000000000001	0.191	0.13100000000000001	od 25% do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	2.9000000000000001E-2	0.28299999999999997	0.27900000000000003	do 25% oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.111	0.108	
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 W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio w 29% i 18% gmin  
nie zapewniono*miejsc w przedszkolach pierwszego wyboru dla 10% i 8% dzieci  
– w tym głównie (91% i 87%) trzy- i czteroletnich. W części z tych gmin (37% i 25%) 
wystąpił rzeczywisty deficyt miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego,  
w pozostałych – były jeszcze wolne miejsca np. w oddziałach przedszkolnych  
w szkołach.  
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Wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego w gminach, w których w postępowaniu rekrutacyjnym  
nie wszystkie dzieci uzyskały miejsce 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie badania kwestionariuszowego. 

* Liczba ta uwzględnia tylko te gminy, w których wywiązano się z obowiązku wskazania innych miejsc rodzicom 
dzieci, w sytuacji gdy zabrakło dla dzieci miejsc w placówkach przedszkolnych. 



Wyniki kontroli znajdują potwierdzenie  
w badaniach kwestionariuszowych 22 

 W większości gmin (59%) wychowanie przedszkolne realizowano  zarówno  
w przedszkolach jak i oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach 
wychowania przedszkolnego. W 22% gmin funkcjonowały tylko oddziały 
przedszkolne w szkołach (głównie w gminach wiejskich – 97%), w gminach miejskich 
opiekę realizowano głównie w przedszkolach. W 21% gmin wiejskich placówki 
wychowania przedszkolnego były czynne tylko pięć godzin dziennie. 
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Zapewnienie w placówkach wychowania przedszkolnego opieki w wymiarze powyżej pięciu godzin dziennie 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego. 


Wykres2



od 75% do 100% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.88600000000000001	0.52500000000000002	0.43099999999999999	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	7.6999999999999999E-2	8.4000000000000005E-2	od 25%	 do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	0.248	0.16300000000000001	do 25% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.14499999999999999	0.112	brak oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	5.0000000000000001E-3	0.21	





Arkusz3

		100.00%		100.00%

		39.20%		69.70%

		15.90%		1.50%

		29.00%		7.60%

		15.90%		21.20%

		0.00%		0.00%



0.39200000000000002	0.159	0.28999999999999998	0.159	0	0.69699999999999995	1.4999999999999999E-2	7.5999999999999998E-2	0.21199999999999999	0	

Arkusz4

		niedobór ponad 50		-22.20%		-9.40%		0.00%

		niedobór do 50		-38.90%		-29.70%		-21.00%

		0		0.00%		1.60%		4.80%

		nadwyżka do 50		19.50%		45.30%		58.10%

		nadwyżka ponad 50		19.40%		14.00%		16.10%



niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.222	-0.38900000000000001	0	0.19500000000000001	0.19400000000000001	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-9	.4E-2	-0.29699999999999999	1.6E-2	0.45300000000000001	0.14000000000000001	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	0	-0.21	4.8000000000000001E-2	0.58099999999999996	0.161	

stat

				1.2

				a.          publiczne placówki wychowania przedszkolnego (ogółem)

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak placówek 		0.0%		0.0%		0.4%

		1		od 1 do 2		15.5%		15.8%		29.5%

		2		od 3 do 5		25.4%		36.7%		38.6%

		3		od 6 do 10		19.7%		31.7%		24.7%

		4		powyżej 10 placówek 		39.4%		15.8%		6.9%

				b.        przedszkola

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak przedszkola		0.0%		1.8%		33.7%

				od 1 do 2		19.7%		59.3%		49.3%

				od 3 do 5 		32.4%		23.1%		12.5%

				od 6 do 10		19.7%		12.2%		3.4%

				powyżej 10 przedszkoli		28.2%		3.6%		1.1%





				c.       szkoły podstawowe, w których utworzono oddziały przedszkolne

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak szkoły		0.00%		0.00%		0.00%

				od 1 do 2 szkół		16.90%		24.90%		37.00%

				od 3 do 5 		18.30%		35.80%		30.90%

				od 6 do 10		8.50%		13.50%		13.10%

				powyżej 10 szkół		7.00%		2.30%		1.20%

				brak szkoły		49.30%		23.50%		17.80%

				d.        szkoły podstawowe, w których utworzono oddziały przedszkolne zapewniające opiekę powyżej 5 godzin dziennie

						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				brak szkoły		14.10%		36.20%		44.40%

				od 1 do 2 szkół		14.10%		23.10%		25.30%

				od 3 do 5 		11.30%		13.60%		10.10%

				od 6 do 10		7.00%		3.60%		2.40%

				powyżej 10 szkół		4.20%		0.00%		0.00%

				brak szkoły		49.30%		23.50%		17.80%



brak placówek 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0	4.0000000000000001E-3	od 1 do 2	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.155	0.158	0.29499999999999998	od 3 do 5	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.254	0.36699999999999999	0.38600000000000001	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.19700000000000001	0.317	0.247	powyżej 10 placówek 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.39400000000000002	0.158	6.9000000000000006E-2	



brak przedszkola	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	1.7999999999999999E-2	0.33700000000000002	od 1 do 2	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.19700000000000001	0.59299999999999997	0.49299999999999999	od 3 do 5 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.32400000000000001	0.23100000000000001	0.125	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.19700000000000001	0.122	3.4000000000000002E-2	powyżej 10 przedszkoli	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.28199999999999997	3.5999999999999997E-2	1.0999999999999999E-2	



brak szkoły	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0	0	od 1 do 2 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.16900000000000001	0.249	0.37	od 3 do 5 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.183	0.35799999999999998	0.309	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	8.5000000000000006E-2	0.13500000000000001	0.13100000000000001	powyżej 10 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	7.0000000000000007E-2	2.3E-2	1.2E-2	



brak szkoły	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.1409999999	9999999	0.36199999999999999	0.44400000000000001	od 1 do 2 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.14099999999999999	0.23100000000000001	0.253	od 3 do 5 	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.113	0.13600000000000001	0.10100000000000001	od 6 do 10	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	7.0000000000000007E-2	3.5999999999999997E-2	2.4E-2	powyżej 10 szkół	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	4.2000000000000003E-2	0	0	





analiza

				A

				3.1

				Odsetek oddziałów		Rok szkolny 2018/2019

						liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		781		100.0%		100.0%		100.0%

		4		od 75% do 100% oddz.		389		88.6%		52.5%		43.1%

		3		od 50% do 75%		62		5.7%		7.7%		8.4%

		2		od 25% do 50%		139		5.7%		24.8%		16.3%

		1		do 25% oddz.		87		0.0%		14.5%		11.2%

		0		brak oddziałów		104		0.0%		0.5%		21.0%

				brak danych		6

				B

				2

				Odsetek oddziałów		Rok szkolny 2018/2019

						liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		711		100.0%		100.0%		100.0%

				do 25% oddziałów		70		0.0%		11.1%		10.8%

				od 25% do 50%		182		2.9%		28.3%		27.9%

				od 50% do 75%		105		11.6%		19.1%		13.1%

				od 75% do 99%		47		14.5%		6.1%		5.6%

				100% oddziałów		307		71.0%		35.4%		42.6%

				brak danych		76

				C

				1.1 dzieci 3-4		dwa wykresy dwa lata

				Odsetek dzieci						Rok szkolny 2017/2018

						liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		726		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%

				do 60% dzieci		263		22.10%		33.90%		39.50%		19.10%		28.30%		34.60%

				od 60% do 80%		215		42.60%		32.20%		26.40%		45.60%		34.20%		25.60%

				powyżej 80% dzieci		rok szkolny 2017/2018		35.30%		33.90%		34.10%		35.30%		37.50%		39.80%

				brak danych		rok szkolny 2018/2019		35.30%		37.50%		39.80%

				D

				PKT 1		jedn wykres

				dzieci 3-4

				1.1    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

				Odsetek dzieci		liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		583		100.00%		100.00%		100.00%

				nie zabrakło miejsc		435		45.30%		66.50%		84.10%

				do 10% dzieci		56		18.80%		13.30%		6.10%

				od 10% do 25%		49		15.60%		9.20%		6.60%

				od 25% do 50%		34		15.60%		9.80%		2.00%

				powyżej 50% dzieci		9		4.70%		1.20%		1.20%

				brak danych		204

				1.2    stan na dzień zakończenia I i II etapu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

				Odsetek dzieci		liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		750		100.00%		100.00%		100.00%

				nie zabrakło miejsc		561		39.20%		61.80%		85.90%

				do 10% dzieci		75		15.90%		15.60%		6.70%

				od 10% do 25%		69		29.00%		12.30%		4.90%

				od 25% do 50%		38		15.90%		8.50%		1.90%

				powyżej 50% dzieci		7		0.00%		1.80%		0.60%

				brak danych		37

				1.3    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

				Odsetek dzieci		liczba gmin		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				Ogółem w tym:		713		100.00%		100.00%		100.00%

				nie zabrakło miejsc		653		69.70%		89.00%		95.80%

				do 10% dzieci		6		1.50%		2.10%		0.20%

				od 10% do 25%		13		7.60%		2.60%		0.70%

				od 25% do 50%		35		21.20%		4.20%		2.90%

				powyżej 50% dzieci		6		0.00%		2.10%		0.40%

				brak danych		74

																		Gminy, w których zapewniono miejsca dla dzieci zgłoszonych na wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego



						miejska		miejsko-wiejska		wiejska

		3		stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019		69.7%		89.0%		95.8%

		2		stan na dzień zakończenia I i II etapu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019		39.2%		61.8%		85.9%

		1		 stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018		45.3%		66.5%		84.1%



				PKT 2		dwa wykresy

				2.1    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

				Wyszczególnienie		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				niedobór ponad 50		-22.2%		-9.4%		0.0%

				niedobór do 50		-38.9%		-29.7%		-21.0%

				0		0.0%		1.6%		4.8%

				nadwyżka do 50		19.5%		45.3%		58.1%

				nadwyżka ponad 50		19.4%		14.0%		16.1%













				2.2    stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019



				Wyszczególnienie		miejska		miejsko-wiejska		wiejska

				niedobór ponad 50		-12.0%		-2.0%		0.0%

				niedobór do 50		-12.0%		-16.3%		-35.1%

				0		8.0%		0.0%		0.0%

				nadwyżka do 50		40.0%		57.2%		54.1%

				nadwyżka ponad 50		28.0%		24.5%		10.8%



stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.69699999999999995	0.89	0.95799999999999996	stan na dzień zakończenia I i II etapu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.39200000000000002	0.61799999999999999	0.85899999999999999	 stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego i odwoławczego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.45300000000000001	0.66500000000000004	0.84099999999999997	



od 75% do 100% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.8860	0000000000001	0.52500000000000002	0.43099999999999999	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	7.6999999999999999E-2	8.4000000000000005E-2	od 25% do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	0.248	0.16300000000000001	do 25% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.14499999999999999	0.112	brak oddziałów	miejska	mi	ejsko-wiejska	wiejska	0	5.0000000000000001E-3	0.21	



do 25% oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.111	0.108	od 25% do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	2.9000000000000001E-2	0.28299999999999997	0.27900000000000003	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.11600000000000001	0.191	0.13100000000000001	od 75% do 99%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.14499999999999999	6.0999999999999999E-2	5.6000000000000001E-2	100% oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.71	0.35399999999999998	0.42599999999999999	



Rok szkolny 2018/2019

do 60% dzieci	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.191	0.28299999999999997	0.34599999999999997	od 60% do 80%	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.45600000000000002	0.34200000000000003	0.25600000000000001	powyżej 80% dzieci	miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.35299999999999998	0.375	0.39800000000000002	



powyżej 80% dzieci

rok szkolny 2017/2018	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.35299999999999998	0.33900000000000002	0.34100000000000003	rok szkolny 2018/2019	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.35299999999999998	0.375	0.39800000000000002	



miejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.222	-0.38900000000000001	0	0.19500000000000001	0.19400000000000001	miejsko-wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-9.4E-2	-0.29699999999999999	1.6E-2	0.45300000000000001	0.14000000000000001	wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	0	-0.21	4.8000000000000001E-2	0.58099999999999996	0.161	miejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.12	-0.12	0.08	0.4	0.28000000000000003	miejsko-wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	-0.02	-0.16300000000000001	0	0.57199999999999995	0.245	wiejska	niedobór ponad 50	niedobór do 50	0	nadwyżka do 50	nadwyżka ponad 50	0	-0.35099999999999998	0	0.54100000000000004	0.108	od 75% do 100% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0.88600000000000001	0.52500000000000002	0.43099999999999999	od 50% do 75%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	7.6999999999999999E-2	8.4000000000000005E-2	od 25%	 do 50%	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	5.7000000000000002E-2	0.248	0.16300000000000001	do 25% oddz.	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	0.14499999999999999	0.112	brak oddziałów	

miejska	miejsko-wiejska	wiejska	0	5.0000000000000001E-3	0.21	



do 60% dzieci
od 60% 





Wyniki badania opinii publicznej – potrzeby  
w zakresie opieki przedszkolnej 23 

 Rodzice są świadomi roli edukacyjnej wychowania przedszkolnego w rozwoju 
umiejętności komunikacyjnych i społecznych dzieci, 78% z nich uznało te aspekty 
pracy przedszkola za najważniejsze. 

 W opinii 27% rodziców, którzy brali udział w badaniu opinii publicznej, proces 
rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego i informowania o jego 
wynikach, nie był w pełni jasny i przejrzysty. Tylko połowa badanych była 
świadoma, że gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu wszystkim 
dzieciom. 

 Wśród najważniejszych czynników decydujących o wyborze przedszkola 
wymieniono: odległość do placówki, jakość oferowanej opieki oraz dostosowanie 
czasu pracy do potrzeb rodziców. Większość respondentów oczekiwała poprawy 
wyposażenia przedszkoli oraz szerokiego zakresu czasowego oferowanej opieki 
(w tym możliwości korzystania z opieki przedszkolnej także w czasie wakacji).  
W opinii dużej grupy rodziców (16%) przedszkola nie zapewniały odpowiednich 
warunków dla dzieci ze specyficznymi potrzebami zdrowotnymi. 

 

 
 

 



Wyniki badania opinii publicznej – znaczenie  
edukacji przedszkolnej 24 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ogólnopolskiego badania opinii rodziców dzieci w wieku 3-6 lat.  



Wyniki badania opinii publicznej – czynniki decydujące  
o wyborze placówki wychowania przedszkolnego 25 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ogólnopolskiego badania opinii rodziców dzieci w wieku  3-6 lat.   



Wyniki badania opinii publicznej – co należy zmienić  
w pracy placówek wychowania przedszkolnego? 26 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ogólnopolskiego badania opinii rodziców dzieci w wieku  3-6 lat.   



Ocena ogólna 27 

W niemal połowie gmin objętych kontrolą (tj. 14 z 30) nie zapewniono  
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 wszystkim dzieciom, w tym 
głównie trzy- i czteroletnim, wymaganej dostępności opieki przedszkolnej. 
Wynikało to z niedostosowania sieci publicznych placówek przedszkolnych 
do potrzeb oraz nieprawidłowego przygotowania i prowadzenia procesu 
rekrutacji.  

W 14 gminach rodzice złożyli do publicznych placówek wychowania 
przedszkolnego więcej wniosków (średnio o 30%–60%) o przyjęcie ich dzieci 
niż było dostępnych miejsc. W procesie rekrutacji nie dostało się do placówek 
„pierwszego wyboru”, tj. takich, które zostały przez rodziców wybrane jako 
najbardziej odpowiadające potrzebom ich rodzin, 31% dzieci (89% z tej grupy 
to dzieci trzy- i czteroletnie). Rodzicom tych dzieci nie wskazywano  
w zamian, wbrew art. 31 ust. 9 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, innych miejsc 
(sześć gmin) lub wskazywano takie placówki, które nie spełniały wymogów 
zawartych w tych przepisach. Dodatkowo miejsca te często były znacznie 
oddalone od przedszkola „pierwszego wyboru”.  



Ocena ogólna 28 

W 25 gminach (83%) co najmniej jedno kryterium ustalono niezgodnie  
z delegacją zawartą w art. 131 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Ich 
zastosowanie stawiało w gorszej sytuacji dzieci trzy- i czteroletnie, ubiegające 
się o miejsce w przedszkolach, dzieci wychowywane przez samotnych 
rodziców oraz te, których rodzice nie deklarowali woli korzystania z pełnej 
oferty przedszkola. W gminach, w których brakowało miejsc nie zapewniono 
odpowiednich warunków organizacyjnych opieki. Utrudnienia te także miały 
wpływ na rezygnację rodziców dzieci trzy- i czteroletnich z opieki 
przedszkolnej.  
W 12 z tych gmin poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego 
wśród dzieci w tym wieku był niższy (nawet o 45%) od średniego  
w Polsce.  W niemal połowie gmin proces rekrutacji nie był właściwie 
nadzorowany, co miało wpływ na wyniki rekrutacji oraz możliwość 
kontynuowania przez dzieci wychowania przedszkolnego w wybranej 
placówce. Zapewnienie opieki przedszkolnej w tych gminach nie było 
traktowane priorytetowo. Nie uwzględniano tej problematyki zarówno  
w dokumentach bieżących i strategicznych.  



 Kontynuowanie działań, ukierunkowanych na popularyzację korzyści  
dla dalszego rozwoju dzieci, wynikających z wczesnego korzystania  
przez nie z opieki, wychowania i kształcenia przedszkolnego.  

29 Wnioski – Minister Edukacji Narodowej 



 Podjęcie działań w celu rzetelnego diagnozowania zapotrzebowania  
na miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem 
rozkładu przestrzennego tych potrzeb, w szczególności poprzez lepszą 
koordynację działań poszczególnych jednostek organizacyjnych gmin oraz 
wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi, których działalność wpływa  
na określenie takich potrzeb (np. z deweloperami budującymi nowe osiedla). 

 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego, szczególnie na obszarach 
wiejskich, poprzez rozwój placówek wychowania przedszkolnego 
przygotowanych do opieki nad dziećmi trzy- i czteroletnimi. 

 Weryfikację przyjętych w gminach kryteriów samorządowych, pod względem 
oceny ich wpływu na poprawę dostępności do wychowania przedszkolnego  
dla najmłodszych dzieci, w tym rozważenie uwzględnienia preferencji z uwagi  
odległość placówki wychowania przedszkolnego od miejsca pracy lub 
zamieszkania rodziców dziecka.  

30 Wnioski – organy prowadzące publiczne placówki przedszkolne 



 Korzystanie, w razie potrzeby, z oferty placówek niepublicznych  
w celu realizacji przez gminę zadań z zakresu edukacji przedszkolnej poprzez 
organizację otwartych konkursów ofert na dodatkowe miejsca  
w przedszkolach. 

 Podjęcie zintegrowanych działań mających na celu przygotowanie placówek 
wychowania przedszkolnego do objęcia opieką dzieci z alergiami  
i chorujących na przewlekłe choroby oraz stworzenia lokalnego systemu 
pomocy rodzinom wymagającym takiego wsparcia (np. poprzez zobowiązanie 
dyrektorów przedszkoli do opracowania wewnętrznych procedur, organizacji 
odpowiednich szkoleń oraz nawiązanie współpracy  
z jednostkami ochrony zdrowia). 

 Podjęcie działań na rzecz upowszechnienia wykorzystania informatycznych 
systemów naboru do placówek wychowania przedszkolnego, co przyczyni się  
do zapewnienia jego przejrzystości oraz zwiększenia skuteczności nadzoru nad 
realizacją procesu rekrutacji, który w znaczniej mierze nie był wykonywany 
prawidłowo. 

 

31 Wnioski – organy prowadzące publiczne placówki przedszkolne 



32 Działania po kontroli 

 W wyniku kontroli skierowano 30 wystąpień pokontrolnych, w których 
sformułowano 92 wnioski. Wykonano 59 wniosków, w trakcie realizacji 
jest 30, a trzy nie zostały jeszcze zrealizowane. 

  
Realizacja wniosków pokontrolnych wpłynęła na poprawę organizacji 
procesu naboru. 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Kielcach 

©Oksana Kuzmina – stock.adobe.com 


	Slajd numer 1
	Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
	Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
	Uczestnictwo czterolatków w wychowaniu przedszkolnym w 2009 r.
	Upowszechnienie  wychowania przedszkolnego �wśród dzieci w wieku od 3 do 5 lat
	Liczba placówek wychowania przedszkolnego w Polsce �i dzieci w tych placówkach (lata szkolne 2015/2016–2018/2019)
	Finansowanie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa �(w mln zł)
	Co kontrolowaliśmy?
	Kogo kontrolowaliśmy?
	Stwierdzony stan – przygotowanie naboru
	Stwierdzony stan – przygotowanie naboru
	Stwierdzony stan – przygotowanie naboru
	Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc
	Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc
	Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc
	Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc
	Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc
	Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc
	Stwierdzony stan – dodatkowe miejsca �w placówkach niepublicznych
	Stwierdzony stan – zapewnienie miejsc
	Wyniki kontroli znajdują potwierdzenie �w badaniach kwestionariuszowych
	Wyniki kontroli znajdują potwierdzenie �w badaniach kwestionariuszowych
	Wyniki kontroli znajdują potwierdzenie �w badaniach kwestionariuszowych
	Wyniki badania opinii publicznej – potrzeby �w zakresie opieki przedszkolnej
	Wyniki badania opinii publicznej – znaczenie �edukacji przedszkolnej
	Wyniki badania opinii publicznej – czynniki decydujące �o wyborze placówki wychowania przedszkolnego
	Wyniki badania opinii publicznej – co należy zmienić �w pracy placówek wychowania przedszkolnego?
	Ocena ogólna
	Ocena ogólna
	Wnioski – Minister Edukacji Narodowej
	Wnioski – organy prowadzące publiczne placówki przedszkolne
	Wnioski – organy prowadzące publiczne placówki przedszkolne
	Działania po kontroli
	Slajd numer 34

