
 

 

 

 

 

 

 

 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 

DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  

Nr ewid. 163/2010/P/10/069/KNO  
KNO-4101-01-00/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja 
o wynikach kontroli 
wychowania przedszkolnego 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
W a r s z a w a    m a j    2 0 1 1  r .   

 

 





 

Spis treści 
1. Wprowadzenie ....................................................................................................................4 

1.1. Temat i numer kontroli 4 

1.2. Cel i zakres kontroli 4 

2. Podsumowanie wyników kontroli...........................................................................................6 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 6 

2.2. Uwagi i wnioski 8 

3. Ważniejsze wyniki kontroli..................................................................................................11 

3.1. Stan i struktura pklacówek wychowania przedszkolnego 11 

3.2. Zasięg wychowania przedszkolnego 13 

3.3. Zapewnianie przez gminy dostępności do usług świadczonych przez placówki 
wychowania przedszkolnego 15 

3.4. Działalność pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego 18 

3.5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach wychowania 
przedszkolnego 21 

3.6. Współdziałanie gmin z kuratorami oświaty sprawującymi nadzór pedagogiczny nad 
placówkami wychowania przedszkolnego. 22 

3.7. Finansowanie i nadzór administracyjno-finansowy gmin nad działalnością placówek 
wychowania przedszkolnego 24 

4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli ...............................................................31 

5. Załączniki .........................................................................................................................34 

Załącznik nr 1 34 

Charakterystyka stanu prawnego 34 

Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 38 

Załącznik nr 2                                                                                                                     42 

Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami oraz jednostek NIK, 
które przeprowadziły kontrole, a także ocen skontrolowanej działalności zawartych 
w wystąpieniach pokontrolnych NIK 42 

Załącznik nr 3 46 

Wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w skontrolowanych gminach w latach 
szkolnych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr) 46 

Załącznik Nr 4 47 

Edukacja przedszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskaźnik upowszechniania 
wychowania przedszkolnego w krajach UE w roku szkolnym 2006/2007 47 

Edukacja przedszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej. 47 

Załącznik nr 5 50 

Notatka z panelu ekspertów zorganizowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniu 9 lutegio 
2010 r. w celu omówienia najważniejszych problemów w funkcjonowaniu placówek 
wychowania przedszkolengo i założeń do programu kontroli oraz w dniu 20 października 
2010 r. w celu omówienia wstępnych wyników kontroli (autoryzowana) 

Załącznik nr 6 61 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 61 

Stanowisko do Informacji Ministra Edukacji Narodowej  63 

 

3 



Wprowadzenie 

1. Wprowadzenie 

1.1. Temat i numer kontroli 

Kontrola planowa pn. Wychowanie przedszkolne (nr P/10/069), przeprowadzona została 

w II i III kwartale 2010 r., z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. 

Kontrolą objęto lata szkolne 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr), a w zakresie 

spraw finansowych lata 2008 – 2010 (I kwartał). 

1.2. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena realizacji wynikających z ustawy o systemie oświaty1 zadań 

własnych gmin w zakresie zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz zadań placówek 

wychowania przedszkolnego, dla których organami prowadzącym były skontrolowane gminy. 

Ocena dotyczyła w szczególności:  

1) upowszechniania wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku od trzech do sześciu lat, 

2) zapewnienia przez gminy dostępności do usług świadczonych przez placówki wychowania 

przedszkolnego, w tym: prawa pięciolatków do odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich, 

a także przygotowania gmin do objęcia – od 1 września 2011 r. – obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci pięcioletnich, 

3) przestrzegania zasad przyjęć dzieci do placówek wychowania przedszkolnego oraz ustalania 

opłat za świadczenia tych placówek, a także finansowania przez gminy przedszkoli publicznych 

i dotowania przedszkoli niepublicznych, 

4) działalności pedagogicznej placówek wychowania przedszkolnego oraz dokształcania 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji przedszkolnej, 

5) nadzoru gmin nad działalnością przedszkoli w zakresie spraw finansowych i administracyjnych 

oraz współdziałania gmin z kuratorami oświaty sprawującymi nadzór pedagogiczny nad 

placówkami wychowania przedszkolnego. 

Kontrolą objęto 93 jednostki, w tym: 24 urzędy gmin (siedem wiejskich, 15 miejsko-wiejskich 

i dwie miejskie) oraz 69 placówek wychowania przedszkolnego (25 przedszkoli, 27 oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i 17 tzw. innych form wychowania przedszkolnego, 

tj. zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych) zlokalizowanych na terenie 

dziesięciu województw, tj.: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 

                                                 

1  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.), zwana dalej ustawą 
o systemie oświaty. 
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podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego 

i zachodniopomorskiego. Wykaz jednostek objętych kontrolą stanowi załącznik nr 2 do informacji. 

Kontrolę w gminach oraz placówkach wychowania przedszkolnego przeprowadzono 

na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli2, z uwzględnieniem kryteriów: 

legalności, gospodarności i rzetelności. 

 

2  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.), zwana dalej 
ustawą o NIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podsumowanie wyników kontroli 

2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych istotnych 

nieprawidłowości, realizację zadań własnych skontrolowanych gmin w zakresie 

zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz realizację zadań ustawowych przez 

skontrolowane placówki wychowania przedszkolnego.  

Ocena pozytywna skontrolowanych gmin wynika ze zwiększenia liczby placówek 

wychowania przedszkolnego z 220 w roku szkolnym 2007/2008 do 276 w roku 

szkolnym 2009/2010 (tj. o 25%) i wskaźnika zasięgu wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku 3-5 lat3 odpowiednio z 41% do 57% oraz zapewnienia wszystkim 

dzieciom sześcioletnim warunków do realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, a także możliwości skorzystania z takiego prawa przez 

wszystkie zgłoszone do placówek przedszkolnych dzieci pięcioletnie. [str. 11, 13] 

Ocena pozytywna skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego wynika 

z poprawnej realizacji zadań w ramach działalności pedagogicznej. We wszystkich 

skontrolowanych placówkach zapewniono wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną 

oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. [str. 18-22] 

Najwyższa Izba Kontroli podkreśla jednocześnie, że w skontrolowanych gminach 

prawie połowa dzieci w wieku 3-5 lat pozostawała poza zasięgiem wychowania 

przedszkolnego, przy jednocześnie szybko rosnącej skali odmów przyjęć dzieci do 

przedszkoli z powodu braku miejsc, z 6% wszystkich złożonych wniosków przez 

rodziców w roku szkolnym 2007/2008 do 13% w roku szkolnym 2009/2010 (ponad 

100%. [str. 14-16]  

Należy również wskazać, że w Polsce zasięg wychowania przedszkolnego dzieci 

w wieku 3-5 lat wprawdzie wzrósł w skontrolowanym okresie z 47,3% w roku szkolnym 

2007/2008 do 59,7% w roku szkolnym 2009/1010, tj. o 12,4%, to jednak był on w roku 

szkolnym 2006/2007 najniższy spośród krajów UE4. [załącznik nr 4 do Informacji] 

 

 

                                                 

3  Stosunek liczby dzieci w wieku 3-5 lat zameldowanych na terenie skontrolowanych gmin, do liczby dzieci uczęszczających 
do placówek wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez te gminy. 

4  Według danych GUS (Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009) zasięg wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 
lat w poszczególnych państwach UE w roku szkolnym 2006/2007 wynosił od 44,5% w Polsce do 99,4% we Francji. 
Szczegółowe dane zawarto w załączniku nr 4 do Informacji. 
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W skontrolowanych gminach5 stwierdzono następujące nieprawidłowości 

w prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego:  

1) jedna trzecia gmin (29%) nie ustaliła sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, co m.in. ograniczało dostępność 

do informacji o tych placówkach oraz utrudniało planowanie kosztów związanych z 

ich funkcjonowaniem, [str. 11] 

2) prawie cztery piąte gmin (79%) pobierało opłaty za świadczenia mieszczące się 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, które powinny być 

świadczone nieodpłatnie, [str. 16-18] 

3) dwie trzecie gmin (67%) nie określiło zakresu nadzoru administracyjno – 

finansowego nad placówkami wychowania przedszkolnego oraz zasad 

funkcjonowania tzw. innych form wychowania przedszkolnego, [str. 28-30] 

4) prawie połowa gmin (42%) nie wyodrębniła środków finansowych w wysokości 1% 

od planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli, przeznaczonych 

na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

wychowania przedszkolnego, [str. 21-22] 

5) w ponad połowie placówek wychowania przedszkolnego (63%) przekraczano 

maksymalną liczbę 25 dzieci w oddziale przedszkolnym, [str. 30] 

6) prawie w połowie tzw. innych form wychowania przedszkolnego, tj. w zespołach 

wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych, nie zapewniono 

właściwych warunków technicznych budynków i pomieszczeń. [str. 29-30] 

W skontrolowanych placówkach wychowania przedszkolnego6 stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

1) w ponad jednej trzeciej placówek (42%) nie przestrzegano przepisów prawnych 

w zakresie przyjęć dzieci do tych placówek, w tym: nie opracowano prawidłowo 

zasad przyjęć dzieci (35%) lub kwalifikowano dzieci z pominięciem przyjętych 

zasad (10%), [str. 15-16] 

2) prawie w połowie przedszkoli (44%) zadania opiekuńczo-wychowawcze 

realizowano nierzetelnie; dotyczyło to w szczególności gier i zajęć ruchowych 

organizowanych na świeżym powietrzu. [str. 18-21] 

                                                 

5  W wystąpieniach pokontrolnych NIK oceny pozytywnej nie otrzymała żadna gmina, ocenę pozytywną, mimo 
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości otrzymało 20 gmin (83%), a ocenę negatywną – cztery gminy (17%). 

6  W wystąpieniach pokontrolnych NIK oceny pozytywne otrzymało tylko osiem przedszkoli (12%), w tym: cztery 
przedszkola i cztery tzw. inne formy wychowania przedszkolnego, ocenę pozytywną, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości otrzymało 56 przedszkoli (81%), a ocenę negatywną – pięć przedszkoli (7%), w tym: trzy oddziały 
przedszkolne i jedno przedszkole oraz jeden punkt przedszkolny. 
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2.2. Uwagi i wnioski 

W Strategii Lizbońskiej kraje należące do Unii Europejskiej zadeklarowały 

zapewnienie wychowania przedszkolnego do końca 2013 r. dla 90% dzieci. Celem 

realizacji ww. zobowiązania w ustawie o systemie oświaty wprowadzono urozmaicenie 

form wychowania przedszkolnego poprzez możliwość tworzenia tzw. innych form, 

tj. zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych. 

Zwiększenie w skontrolowanym okresie liczby miejsc w przedszkolach nadal nie 

zaspokajało rosnących potrzeb na edukację przedszkolną, o czym świadczy szybko 

zwiększająca się skala odmów przyjęć do przedszkoli z powodu braku miejsc 

(w skontrolowanych gminach, w okresie dwóch lat szkolnych o ponad 100%). 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, konieczne jest dalsze zwiększenie liczby miejsc 

w przedszkolach oraz wypracowanie nowego, bardziej elastycznego modelu 

finansowania i prowadzenia wychowania przedszkolnego w różnych formach 

organizacyjnych. NIK w Informacji o wynikach kontroli zasięgu wychowania 

przedszkolnego z 2004 r.7 postulował m.in. aby w celu zwiększenia tego zasięgu 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało i wdrożyło program promujący 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci – szczególnie ze środowisk wiejskich – oraz 

podnoszący wśród rodziców i władz gminnych świadomość znaczenia edukacji 

przedszkolnej dzieci. Według zapewnień Ministra Edukacji Narodowej program taki 

realizowany jest od 2008 r. poprzez projekt systemowy pn. Ogólnopolskie kampanie 

upowszechniające model uczenia się przez całe życie, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

Celem wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli NIK nieprawidłowości 

Minister Edukacji Narodowej powinien podjąć działania zmierzające do tworzenia 

warunków umożliwiających zwiększenia zasięgu wychowania przedszkolnego, 

a także spowodować: 

1) stosowanie, w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, przepisów 

o przedszkolach w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

2) opracowanie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka realizującego obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne w sytuacji, kiedy dowożenie to zapewniają 

rodzice,  

                                                 

7  Nr ewid.: 149/2004/P/04/077/KNO – lipiec 2004 r. 
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3) wprowadzenie nowych form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, nie 

związanych z tworzeniem nowych struktur organizacyjnych, np. wędrujące 

nauczycielki, dziecięce spotkania, rodzinne spotkania i inne. 

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni: 

1) ustalać sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego w sposób umożliwiający realizację obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, 

2) stworzyć warunki do zwiększania zasięgu wychowania przedszkolnego dzieci 

w wieku 3-4 lat celem zmniejszenia liczby odmów przyjęć do przedszkola, 

3) ocenić przygotowanie gminy do wprowadzenia z dniem 1 września 2011 r. 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku pięciu 

lat, zwłaszcza w kontekście objęcia tym obowiązkiem równolegle dwóch roczników 

dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, 

4) zapewnić, w podejmowanych uchwałach rad gmin, określanie wysokości opłat za 

poszczególne rodzaje i wielkości świadczeń (wraz z kalkulacją), udzielanych przez 

przedszkole publiczne lub tzw. inną formę wychowania przedszkolnego, w czasie 

przekraczającym minimalny wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania lub 

opieki ustalony przez organ prowadzący (nie krótszy niż 5 godzin dziennie), 

5) zapewnić rzetelny nadzór finansowy i administracyjny nad placówkami wychowania 

przedszkolnego, zwłaszcza w zakresie prawidłowej ich organizacji wewnętrznej, 

6) przestrzegać przepisy prawne dotyczące dotowania niepublicznych placówek 

wychowania przedszkolnego, 

7) zapewnić, przed uruchomieniem tzw. innych form wychowania przedszkolnego, 

uzyskanie stosownych w tej sprawie opinii komendanta powiatowego (miejskiego) 

Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

8) zapewnić w budżetach gmin w odpowiedniej wysokości środki na dokształcanie 

i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

9) zapewnić organizację oddziałów przedszkolnych, tak aby liczebność w oddziale nie 

przekraczała 25 dzieci. 

Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowane zostały 

oddziały wychowania przedszkolnego oraz tzw. inne form wychowania przedszkolnego, 

powinni: 
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1) dostosować statuty placówek wychowania przedszkolnego do wymogów 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół8, 

2) zapewnić prawidłową opiekę, wspomaganie rozwoju psychoruchowego, 

wychowanie i kształcenie dzieci poprzez m.in. rzetelną realizację zadań 

wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

3) dostosować zasady przyjęć dzieci do placówek wychowania przedszkolnego 

do przepisów prawnych oraz zapewnić ich przestrzeganie. 

Na potrzebę opracowania zarówno nowego modelu finansowania edukacji 

przedszkolnej oraz rządowego programu promującego wychowanie przedszkolne 

(zwłaszcza na wsi) w celu m.in. zwiększenia zasięgu wychowania przedszkolnego, 

wskazali również eksperci (naukowcy i praktycy) biorący udział w zorganizowanych 

przez NIK panelach ekspertów9. 

Za szczególnie ważne eksperci uznali: 

1) podjęcie skutecznych działań mających na celu zapewnienie wszystkim dzieciom 

(zwłaszcza na wsi) dostępu do wychowania przedszkolnego, 

2) uelastycznienie form wychowania przedszkolnego z jednoczesną likwidacją barier 

utrudniających ich organizowanie (np. bardziej precyzyjne określenie wymagań 

sanitarnych i lokalowych), 

3) położenie większego nacisku na współpracę pomiędzy nauczycielami i rodzicami 

dzieci oraz współpracę przedszkoli z lokalnymi instytucjami (np. ośrodkami 

pomocy społecznej), 

4) objęcie nauczycieli wychowania przedszkolnego systemem awansu zawodowego 

oraz zapewnienie nowoczesnej oferty edukacyjnej, 

5) zapewnienie skutecznego nadzoru pedagogicznego nad różnymi formami 

wychowania przedszkolnego, w tym nad punktami i zespołami wychowania 

przedszkolnego, w celu zapewnienia właściwej jakości usług edukacyjnych, 

6) przestrzeganie limitu 25 dzieci w oddziale przedszkolnym. 

 

8  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.).  

9  Szczegółowy przebieg dyskusji w trakcie paneli przedstawia załącznik nr 5 do Informacji. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Stan i struktura placówek wychowania przedszkolnego 

1. W skontrolowanych gminach wzrosła liczba placówek wychowania przedszkolnego 

z 220 w roku szkolnym 2007/2008 do 276 w roku szkolnym 2009/2010 (wzrost 

o 56 przedszkoli, tj. o 25%). 

W roku szkolnym 2007/2008 funkcjonowały w skontrolowanych gminach: 72 przedszkola, 

125 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (oddziały takie utworzono we wszystkich 

skontrolowanych gminach) oraz 23 inne formy wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 

2009/2010 liczba placówek wychowania przedszkolnego zwiększyła się do: 81 przedszkoli (wzrost 

o 25%), 138 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wzrost o 10%) i 57 innych form 

wychowania przedszkolnego (148%). 

W roku szkolnym 2007/2008 wszystkie tzw. inne formy wychowania przedszkolnego 

prowadzone były przez organizacje pozarządowe10, natomiast w roku szkolnym 2009/2010 organem 

prowadzącym dla 51 tego typu placówek (91%) były skontrolowane gminy. 

2. W siedmiu skontrolowanych gminach (29%) rady gmin nie ustaliły sieci publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – co naruszało 

art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Brak ustalenia sieci placówek wychowania 

przedszkolnego w sposób istotny ograniczyło dostępność do informacji o tych 

palcówkach oraz ustalanie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. 

W gminach tych nie określono i nie zapewniono warunków dla wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku 3-6 lat, w tym do spełniania ustawowego obowiązku odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego.  

Ponadto w czterech gminach (Poniatowa, Bełżyce, Halinów i Stąporków) nie uzupełniono 

istniejącej sieci przedszkoli o nowoutworzone placówki wychowania przedszkolnego.  

3. W dwóch skontrolowanych gminach (8%)11 do oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych uczęszczały – oprócz dzieci sześcioletnich – również dzieci 

młodsze w wieku 3-5 lat, a w pięciu gminach (21%)12, zajęcia w oddziałach 

przedszkolnych utworzonych w szkołach podstawowych łączono z zajęciami klas 

pierwszych szkoły podstawowej.  

Łącznie w jednym oddziale dzieci w różnym wieku oraz łączenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych uczniów klasy I szkoły podstawowej z dziećmi w wieku od trzech do pięciu lat 

                                                 

10  Np. Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie, Fundację Wspomagania Wsi w  Warszawie. 
11  Tj. gminy: Czerwionka-Leszczyny i Gostyń 

12  Tj.: gminy: Bełżyce, Łask, Węgorzyno, Czyżew-Osada i Morawica. 
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utrudniało prawidłową realizację zarówno podstaw programowych edukacji wczesnoszkolnej jak 

i wychowania przedszkolnego. 

Na przykład: 

 w Stanowicach (gm. Czerwionka - Leszczyny) do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poza 
dziećmi w wieku sześciu lat uczęszczało: w roku szkolnym 2007/2008 - 13 pięciolatków, trzech 
czterolatków i dwóch trzylatków; w roku szkolnym 2008/2008 – czterech pięciolatków, jeden czterolatek 
i jeden trzylatek, a w roku szkolnym 2009/2010 (I semestr) - 13 pięciolatków; 

 w Goli (gm. Gostyń) w roku szkolnym 2007/2008 do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole 
podstawowej uczęszczało: siedmiu pięciolatków, czterech czterolatków i jeden trzylatek. W roku szkolnym 
2008/2009 – 13 pięciolatków, a w roku następnym 13 pięciolatków i jeden czterolatek; 

 w roku szkolnym 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej (gm. Czyżew-Osada) 
o połączeniu zajęć oddziału przedszkolnego z klasą pierwszą zadecydowały względy finansowe (budżet 
szkoły nie pozwalał na zatrudnienie dodatkowego nauczyciela). Fakt organizacji nauczania w klasach 
łączonych uzyskał akceptację wójta gminy; 

 w latach szkolnych: 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Teodorach (gm. 
Łask) organ prowadzący zaakceptował nauczanie w klasach łączonych dzieci uczęszczających do 
oddziału przedszkolnego z uczniami klasy pierwszej szkoły podstawowej, motywując to brakiem 
środków finansowych. 

4.  W 20 gminach (87%)13 statuty funkcjonujących na ich terenie 34 placówek 

wychowania przedszkolnego (67%), dla których gminy były organami prowadzącymi 

nie były dostosowane do wymogów rozporządzenia w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

W statutach ww. placówek nie uregulowano: zasad odpłatności za przedszkola, zasad 

korzystania z wyżywienia przez pracowników przedszkoli, czasu zajęć w przedszkolach, organizacji 

funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli oraz ramowego 

rozkładu dnia. 

Na przykład: 

 w statucie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w której prowadzono oddziały przedszkolne dla 
sześciolatków nie uregulowano kwestii dotyczących: sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie 
zajęć w szkole oraz w czasie zajęć poza szkołą, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 
przedszkolnego, czasu trwania godziny lekcyjnej w oddziale przedszkolnym, ramowego rozkładu dnia oraz 
dziennego czasu pracy oddziału, zadań nauczycieli w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych 
oraz sposobu dokumentowania tych obserwacji, szczegółowego zakresu zadań nauczycieli oddziału 
przedszkolnego w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz 
odpowiedzialności za jej jakość; 

 w Szkole Podstawowej w Poniatowej, w której prowadzono oddział przedszkolny, obowiązujące w latach 
szkolnych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr) statuty nie zawierały uregulowań dotyczących 
zagadnień związanych z problematyką wychowania przedszkolnego, za wyjątkiem określenia liczby dzieci 
w tym oddziale. Ponadto w statutach obowiązujących w latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 błędnie 
określono dopuszczalną liczby dzieci w jednym oddziale przedszkolnym, tj. nie większą niż 30. 

                                                 

13  W gminach: Czyżew-Osada, Morawica, Wohyń, Ciechanowiec, Sokółka, Łapy, Czerwionka - Leszczyny, Poniatowa, 
Bełżyce, Łask, Zduńska Wola, Ruciane-Nida, Małdyty, Luboń, Gostyń, Police, Węgorzyno, Stąporków, Celestynów 
i Halinów. W przypadku gminy Biłgoraj nie obejmowano kontrolą placówek wychowania przedszkolnego. 
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3.2. Zasięg wychowania przedszkolnego 

1. W skontrolowanych gminach stwierdzono zwiększający się z roku na rok zasięg 

wychowania przedszkolnego wśród dzieci w wieku 3-5 lat, z 41% w roku szkolnym 

2007/2008 do 57% w roku szkolnym 2009/2010 (I semestr), tj. o 16%.  

W skontrolowanych latach szkolnych odpowiednio: 8.136 (59%), 6.582 (50%) i 5.967 (43%) 

dzieci w wieku przedszkolnym pozostawało poza zasięgiem wychowania przedszkolnego. Zasięg 

wychowania przedszkolnego rósł wraz z wiekiem dziecka. 

Wykres nr 1 (w %) 

Wskaźniki procentowe upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat  w skontrolowanych gminach 

w latach szkolnych 2007/2008-2009/2010 (I semestr)

41.3 50.3 56.735.1 46.4 55.741.1 50.2 55.163.7 65.5 71.8
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Wykres nr 2 (w %) 

Wskaźniki procentowe upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego w skontrolowanych gminach w latach szkolnych 
2007/2008-2009/2010 (I semestr) - według grup wiekowych

30.7 38.9 45.342.2 49.7 55.550.9 62.4 69.4
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2. W skontrolowanych gminach stwierdzono, że wśród dzieci w wieku 3-5 lat 

największe szanse na edukację przedszkolną mają dzieci mieszkające w miastach. 

Dzieci zamieszkałe na terenie gmin miejsko-wiejskich mają te szanse o 15% mniejsze, 

a dzieci z terenów wiejskich o 20% mniejsze od dzieci zamieszkałych w miastach. 
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Wskaźniki procentowe upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od trzech 

do pięciu lat w poszczególnych typach gmin w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 

(I semestr). 

Tabela nr 1 (w %) 

2007/2008 2008/2009 
2009/2010  
(I semestr) 

Wiek 
Gminy 

wiejskie 

Gminy 
wiejsko-
miejskie

Gminy 
miejskie 

Gminy 
wiejskie

Gminy 
wiejsko-
miejskie

Gminy 
miejskie

Gminy 
wiejskie 

Gminy 
wiejsko-
miejskie 

Gminy 
miejskie

3 l. 22,5 31,7 51,9 35,5 38,8 51,8 53,2 44,3 59,1 
4 l. 35,0 43,2 68,8 43,6 50,7 66,6 53,6 55,4 71,9 
5 l. 48,0 49,4 70,5 60,1 61,5 78,1 70,4 66,9 84,5 

 

W skontrolowanym okresie nastąpiła poprawa ww. relacji, tj. zwiększyła się dostępność 

do wychowania przedszkolnego dzieci z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, w porównaniu 

do gmin miejskich. 

3.  W skontrolowanych gminach obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci sześcioletnich spełniło 90% uprawnionych. Podobny wskaźnik stwierdzono 

zarówno w gminach wiejskich, jak i miejsko-wiejskich oraz miejskich.  

Średnio co dziesiąte dziecko w wieku 6 lat pozostawało poza realizacją obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego. W ocenie dyrektorów skontrolowanych placówek 

wychowania przedszkolnego spowodowane było to głównie czasowym lub stałym pobytem rodziców 

oraz ich dzieci poza granicami kraju. 

Wykres nr 3 (w %) 

Wskaźniki procentowe upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat  w skontrolowanych gminach w 

latach szkolnych 2007/2008-2009/2010 (I semestr)

90.1 90.9 89.492.5 92.2 87.688.2 89.7 89.696.0 95.8 93.8
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3.3. Zapewnianie przez gminy dostępności do usług świadczonych 

przez placówki wychowania przedszkolnego 

1. W skontrolowanych gminach wychowanie przedszkolne było prowadzone 

w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a od 2008 r. 

również w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego, tj. punktach 

przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego. 

 

Wskaźniki procentowe dotyczące uczęszczania dzieci w wieku 3-5 lat do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i tzw. innych form wychowania przedszkolnego w skontrolowanych gminach przedstawia tab. nr 2. 

Tabela nr 2 (w %) 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 
Gminy 

Przedszkola Oddziały 
przedszk. 

Inne 
formy Przedszkola Oddziały 

przedszk. 
Inne 

formy Przedszkola Oddziały 
przedszk. 

Inne 
formy 

Ogółem 87,0 7,3 5,7 84,2 5,7 10,1 79,2 8,2 12,6 
Wiejskie 75,5 6,1 18,4 65,2 7,4 27,4 61,0 6,7 32,3 
Wiejsko-
miejskie 

85,6 9,4 5,0 84,3 6,8 8,9 79,3 10,0 10,7 

Miejskie 99,9 0,1 0 100 0 0 96,2 2,0 1,8 
 

W badanym okresie zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli (o 7,8%) oraz 

zwiększyła w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych (o 0,9%) i w tzw. innych formach 

wychowania przedszkolnego (o 6,9%). Tendencja ta najbardziej uwidoczniła się w gminach 

wiejskich i wiejsko-miejskich. 

Ogółem w skontrolowanych gminach w roku szkolnym 2007/2008 – 87% dzieci w wieku 3-5 lat 

uczęszczało do przedszkoli, 7,3% do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 

5,7% do tzw. innych form wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2008/2009 było 

to odpowiednio 84%, 6% i 10%, a w roku szkolnym 2009/2010 (I semestr) – 79%, 8% i 13%.  

2. W 29 skontrolowanych placówkach wychowania przedszkolnego (42%) stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie udostępniania usług edukacyjnych, w tym: w 16 z 25 

skontrolowanych przedszkoli (64%) i w 10 z 27 szkołach podstawowych, w których 

zorganizowane zostały oddziały przedszkolne (37%) i w trzech z 17 tzw. innych 

formach wychowania przedszkolnego (17,6%).  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: zaniechaniu opracowania zasad rekrutacji dzieci 

do przedszkola w ośmiu placówkach (12%)14, ujmowania w tych zasadach kryteriów przyjęć 

                                                 

14  W punktach przedszkolnych w: Niezabitowie (gm. Poniatowa), Stąporkowie, Ostrówkach (gm. Wohyń) oraz w oddziałach 
przedszkolnych w: Szkole Podstawowej w: Poniatowej, Wojsławicach (gm. Zduńska Wola), Goli (gm. Gostyń), 
Celestynowie i w Zespole Szkół w Halinowie. 
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niezgodnie z przepisami prawa15, w 16 placówkach (23%) oraz na kwalifikowaniu dzieci do siedmiu 

placówek z pominięciem przyjętych zasad rekrutacji (10%). 

Na przykład: 

 w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie przyjęcie dziecka do placówki uzależniano m.in. 
od przedłożenia dokumentów dotyczących przebiegu pracy zawodowej obojga rodziców oraz 
potwierdzających sytuację rodzinną i losową dziecka. W regulaminie rekrutacji dzieci do placówki 
obowiązującym w latach szkolnych 2007/2008 – 2008/2009 zawarto m.in. zasadę, że „jeżeli liczba dzieci 
spełniających wymogi regulaminu jest wyższa od liczby miejsc o przyjęciu - decyduje losowanie”; 

 w Przedszkolu Nr 1 w Łapach i w Przedszkolu w Zespole Szkół w Wohyniu m.in. w pierwszej kolejności 
przyjmowano dzieci pracowników oświaty; 

 w Samorządowym Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie wymogiem formalnym przy zgłoszeniu 
dziecka do przedszkola było złożenie ”Karty zgłoszenia dziecka”. W 12 przypadkach kart takich nie 
złożono, a dzieci do placówki przyjęto. Ponadto w dokumentacji placówki w 32 przypadkach nie było 
informacji o przyczynie odmowy przyjęcia dzieci do przedszkola. 

3. W skontrolowanym okresie szybko rosła skala odmów przyjęć dzieci do przedszkoli 

z powodu braku miejsc, z 6% wszystkich złożonych wniosków przez rodziców w roku 

szkolnym 2007/2008 do 13% w roku szkolnym 2009/2010. 

Odmowy przyjęć dzieci do placówki wychowania przedszkolnego dotyczyły przedszkoli, 

do których nie przyjęto w roku szkolnym 2007/2008 – 184 na 2.772 wnioski (6,2%), w roku 

szkolnym 2008/2009 – 239 na 2.845 wniosków (7,7%) i w roku szkolnym 2009/2010 – 450 

na 2.965 (13,2%). Łącznie w skontrolowanym okresie nie przyjęto 873 dzieci na 9.455 ogółem 

zgłoszonych wniosków. W 90% odmowy uzasadniano brakiem miejsc w przedszkolach. 

Na przykład: 

 w Przedszkolu Nr 11 w Policach w skontrolowanym okresie odmówiono, z powodu braku miejsc, przyjęcia 
68 dzieci,  

 w Przedszkolu Nr 5 w Luboniu 324 dzieci w wieku od trzech do czterech lat, 

 W Przedszkolu w Stąporkowie w roku szkolnym 2009/ 2010 nie przyjęto 41 dzieci. 

4. W 19 skontrolowanych gminach (79%) rady gmin podejmowały uchwały 

zobowiązujące rodziców (opiekunów) do ponoszenia opłat za pobyt dziecka 

w przedszkolu publicznym, w sytuacji realizowania przez te placówki jedynie zajęć 

niewykraczających poza minimum programowe wychowania przedszkolnego16.  

Działanie takie stanowiło naruszanie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Rada gminy nie 

mogła (do końca sierpnia 2010 r.) ustalać w podejmowanych uchwałach opłat za pobyt dziecka 

                                                 

15  Kryteria te zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, ze zm.). 

16  Zajęcia, które obejmowała podstawa programowa wychowania przedszkolnego, zostały zamieszczone w załączniku nr 1 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, ze zm.),  
które obowiązywało do dnia 30 stycznia 2009 r.  
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w przedszkolu publicznym, jeżeli realizowało ono jedynie świadczenia mieszczące się w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego (świadczenia te, z mocy prawa, były bezpłatne) 17.  

Na przykład: 

 w gminie Wohyń w latach 2007 – 2010 (I semestr) pobierano tzw. opłatę stałą w kwocie 50 zł 
od każdego dziecka w stosunku miesięcznym, na jak to określono w uchwale Rady Gminy „utrzymanie 
przedszkoli publicznych”, 

 w gminie Ciechanowiec, w latach 2008 – 2010 (I kwartał), pobierano od rodziców miesięczną opłatę 
za każde dziecko uczęszczające do przedszkola w wysokości odpowiednio: 90 zł, 102 zł i 105,36 zł. 

5. W 20 skontrolowanych gminach (83%) ustalono odpłatność za pobyt dzieci 

w przedszkolach bez szczegółowego wskazania, za jakiego rodzaju świadczenie opłata 

ta ma być wnoszona oraz jaki jest zakres tych świadczeń18.  

 Ustalone przez gminy opłaty powinny uwzględniać zakres i rodzaje dodatkowych usług 

opiekuńczo-wychowawczych, świadczonych przez konkretne przedszkole publiczne dla dziecka, 

opartych na kalkulacji ekonomicznej19. 

 Na przykład: 

 w Gm. Police nie określono za jakiego rodzaju świadczenia wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego opłata będzie pobierana i co się na nią składa. Na mocy podejmowanych 
w tej sprawie uchwał rady gminy ustalono, że opłata miesięczna pobierana jest z tytułu „częściowego 
zwrotu kosztów utrzymania przedszkola”. W żadnych z podjętych w tej sprawie uchwał nie podano 
sposobu wyliczenia tych opłat. Z wyjaśnień złożonych na powyższą okoliczność wynikało m.in., że 
„ustalając wysokość opłat za usługi świadczone przez gminne przedszkola brano pod uwagę możliwości 
finansowe budżetu gminy, zapotrzebowanie na świadczone usługi oraz możliwości finansowe rodzin”; 

 w Gm. Łapy nie określono, za jakiego rodzaju świadczenia wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, opłata będzie pobierana. Opłatę miesięczną ustalono nie za określone 
rodzaje realizowanych zajęć, a za „pobyt dziecka w przedszkolu”; 

 w Gm. Ruciane – Nida wysokość opłat ustalono na podstawie poniesionych przez przedszkola kosztów 
rzeczowych (zakupu energii elektrycznej i cieplnej, usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz 
pomocy dydaktycznych). 

6. W 14 skontrolowanych gminach (58%) nie przewidziano możliwości zwrotu opłaty 

rodzicom za pobyt ich dzieci w przedszkolach, w przypadkach nieskorzystania przez nie 

z danego rodzaju świadczeń20. 

                                                 

17  W dniu 1 września 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148. poz. 991), w której określono m.in. nowe zasady odpłatności za świadczenia 
udzielane przez publiczne przedszkola oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Przyjęto, że podstawa 
programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w czasie nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Wysokość opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę w 
czasie przekraczającym ww. wymiar zajęć ustala rada gminy, a w przedszkolach i innych formach prowadzonych przez 
inne jednostki – ograny je   prowadzące. Dotychczas podjęte uchwały rad gmin określające odpłatność za świadczenia 
udzielane przez przedszkola pozostają obowiązujące do czasu wydania nowych uchwał, a jeżeli rada gminy nie podejmie 
w tej sprawie nowej uchwały, stracą moc obowiązującą z dniem 1 września 2011 r. 

18  W gminach: Sokółka, Łapy, Olsztyn k/Częstochowy, Poniatowa, Bełżyce, Łask, Zduńska Wola, Ruciane – Nida, Małdyty, 
Zelów, Celestynów, Halinów, Czyżew – Osada, Morawica, Wąbrzeźno, Stąporków, Wohyń, Ciechanowiec i Biłgoraj. 

19  Na przykład: Wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu IV SA/WR 213/07 oraz rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody 
łódzkiego (nr ON-I-0911/256/08 i nr ON-I-0911/216/2008).  

20  W gminach: Sokółka, Łapy, Olsztyn k/Częstochowy, Zelów, Łask, Zduńska Wola, Police, Celestynów, Halinów, Czyżew – 
Osada, Wąbrzeźno, Stąporków, i Biłgoraj. 
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Brak świadczenia ze strony gminy (przedszkola), za które pobrano opłaty od rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola, z powodu ich nieobecności w określonych dniach, narusza zasadę 

ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą opłatę powinno się wnosić tylko za świadczenia 

faktycznie wykonane i przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.  

Na przykład: 

 w gminie Poniatowa i Wohyń w sytuacji nieskorzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola 
pobranych opłat nie zwracano. W złożonych na powyższą okoliczność wyjaśnieniach burmistrz gminy 
Poniatowa podał m.in., że „miesięczna stawka zryczałtowana opłat wynika z miesięcznych kosztów 
utrzymania przedszkola, dlatego też opłata ta powinna być pobierana za pełny miesiąc, nie pomniejszając 
jej wysokości za czas nieobecności dziecka w przedszkolu”; 

 w Gm. Stąporków w uchwale rady miasta z 2008 r. podano m.in., że opłaty za świadczenia udzielane 
przez przedszkola wykraczające poza podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz 
za wyżywienie nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Doprecyzowano, 
że w przypadku kosztów wyżywienia wysokość tej opłaty ulega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku 
nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres dłuższy nią jeden dzień, pod warunkiem zgłoszenia 
przez rodzica.  

3.4. Działalność pedagogiczna w placówkach wychowania 

przedszkolnego21  

1.  W 30 skontrolowanych placówkach wychowania przedszkolnego (44%) 

stwierdzono nieprawidłowości w prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

Nieprawidłowości w ww. zakresie stwierdzono: w 10 spośród 25 skontrolowanych przedszkoli 

(40%), 10 z 27 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (37%) i 10 z 17 tzw. innych 

form wychowania przedszkolnego (59%). Polegały one na braku zapewnienia spójności 

w planowaniu pracy pedagogicznej, albowiem nie zostały zapewnione odpowiednie relacje pomiędzy 

Podstawą programowa wychowania przedszkolnego, a programem tego wychowania. 

Nie zapewniało to prawidłowego wspomagania rozwoju, wychowania i kształcenia dzieci w tych 

placówkach22. Podkreślić należy, że zgodnie z zalecanymi przez MEN warunkami i sposobami realizacji 

podstawy programowej, każdy nauczyciel zobowiązany jest do realizowania zarówno celów jak i treści 

zawartych w tej podstawie. Dokumentacja z tego zakresu nie zawsze uwzględniała zalecane przez 

MEN warunki i sposoby realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego23. 

Na przykład: 

 w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Matczynie (gm. Bełżyce) 
realizowano Program wychowawczy, który nie został dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły. 
Ponadto nie zawierał on opisu metod przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki 

                                                 

21  Kontrolę z tego zakresu przeprowadzono przy udziale specjalistów (nauczycieli konsultantów wychowania przedszkolnego 
lub nauczania początkowego), zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli. 

22  Plany zajęć powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Ramowych rozkładach dnia, Programie nauczania oraz Podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego. 

23  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458 ze zm.) - 
uchylone przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 
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w szkole (tzw. diagnozy przedszkolnej). Ramowy rozkład dnia, będący regulatorem działań 
pedagogicznych nie uwzględniał zawartych w podstawie programowej zalecanych warunków i sposobów 
realizacji, a miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału przedszkolnego zawierały treści 
kształcenia z podstawy programowej dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Stwierdzono rozbieżności 
między zaplanowanymi a faktycznie zrealizowanymi zajęciami dokumentowanymi w dzienniku zajęć 
z grupą np. niektóre zajęcia zaplanowane na maj realizowano w czerwcu, a zajęcia z czerwca zastąpiono 
innymi, których nie uwzględniał plan pracy. Ponadto w dziennikach zajęć brak było odzwierciedlenia 
realizacji niektórych zajęć. Praca w zakresie wspomagania i korygowania rozwoju dziecka w szczególności 
w zakresie rozwijania umiejętności czytania i koordynacji wzrokowo-ruchowej nie znajdowała 
uzasadnienia w wynikach przeprowadzonej diagnozy potrzeb możliwości dziecka (w stosunku do dziecka 
planowano i organizowano zajęcia wspomagające w oderwaniu od wyników diagnozy). Nauczyciel 
prowadził fragmentaryczną dokumentację realizacji zajęć; 

 w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie k/Częstochowy – w przypadku jednej nauczycielki, plany miesięczne 
nie ujmowały nowej podstawy programowej. Ponadto, plany te wymagają przemyślanego doboru zadań, 
podawania źródeł wybranej literatury, stosowanych pomocy dydaktycznych, doboru stosowanych metod 
pracy z dziećmi, odnotowywaniem okresu, na jaki zaplanowano daną tematykę. 

Ponadto w jednym przypadku (w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Suchowoli 

gm. Wohyń) nie zapewniono co najmniej 25 godzinnego tygodniowego wymiaru zajęć przeznaczonych 

na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawę tą realizowano 

w wymiarze 22 tygodniowo, co dyrektor szkoły wyjaśnił „błędnym wyliczeniem tych godzin”. 

2. W większości skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego przestrzegano 

zalecanych przez MEN warunków i sposobów realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. Stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości dotyczyły 

sześciu z 69 skontrolowanych placówek. 

Nieprawidłowości te polegały na nieuwzględnieniu w pracy oddziałów przedszkolnych zalecanych 

proporcji w rozliczeniu tygodniowym, w zakresie organizacji zajęć prowadzonych na powietrzu 

(zabaw ruchowych, gier i zajęć prowadzonych na boisku lub w parku)24. 

Na przykład: 

 w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie (gm. Halinów) zajęcia na powietrzu 
prowadzono w wymiarze dwukrotnie niższym niż określone to zostało w Podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego (5 godzin tygodniowo), 

 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Węgorzynie we wrześniu 2009 r. zajęcia dla dzieci na 
powietrzu prowadzono w wymiarze od 50 minut do 1godz. i 40 min., a marcu 2010 r. od 44 minut 
do jednej godziny i 20 min., to jest w wymiarze mniejszym niż określone to zostało w przywołanej wyżej 
Podstawie programowej. 

 

                                                 

24  W zalecanych warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego podano m.in., że 
w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym 
zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 1) co 
najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci powinny bawić się swobodnie, przy niewielkim 
udziale nauczyciela; 2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu), dzieci powinny spędzać 
w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane powinny być tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia 
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itp.); 3) najwyżej 1/5 czasu powinny 
zajmować różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 
4) pozostały czas – 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, 
samoobsługowe, organizacyjne i inne). 
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3. W większości skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego nauczyciele 

poprawnie realizowali zdania z zakresu prowadzenia obserwacji pedagogicznych, 

mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji25. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono 

w pięciu placówkach (7%)26. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na braku udokumentowania podejmowanych działań, 

co było niezgodne z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. Spowodowane to zostało nieznajomością przez nauczycieli przepisów 

prawa oświatowego (podstawy programowej wychowania przedszkolnego). 

Brak dokumentowania przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych uniemożliwiał m.in. 

postawienie prawidłowej diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) oraz zaburzał prawidłowy (dostosowany do faktycznych potrzeb) przebieg pracy 

dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi. 

Na przykład: 

 w przedszkolu miejskim w Rucianem – Nidzie w roku szkolnym 2007/2008 nauczyciele oddziału 
przedszkolnego dla sześciolatków nie opracowali arkuszy obserwacyjnych i nie prowadził obserwacji 
dzieci; 

 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach nie prowadzono arkuszy obserwacyjnych dzieci; 

 w punkcie przedszkolnym w Niezabitowie (gm. Poniatowa) nie prowadzono żadnej dokumentacji 
dotyczącej obserwacji pedagogicznych dzieci. 

4.  Większość skontrolowanych placówek wychowania przedszkolnego prawidłowo 

dokonywała analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Nieprawidłowości 

w tym zakresie stwierdzono w pięciu placówkach wychowania przedszkolnego (7%)27.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na zaniechaniu przeprowadzenia takiej diagnozy 

z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.  

Brak rzetelnie sporządzonej analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole uniemożliwiał 

nauczycielom tych placówek rzetelne opracowanie indywidualnych programów wspomagania 

i korygowania rozwoju dziecka, które powinny być realizowane w roku poprzedzającym rozpoczęcie 

nauki w szkole podstawowej. W przypadku rodziców nie pozwalał na prawidłowe poznanie stanu 

gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, tak aby mogli je w osiąganiu 

tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać.  

                                                 

25  Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej oraz kształcenia ogólnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17). 

26  Przedszkole Miejskie w Rucianem Nidzie, Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach, Oddział 
przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie, Punkt przedszkolny w Niezabitowie (gm. Poniatowa), Punkt 
przedszkolny „Klub Malucha” przy Szkole Podstawowej w Regucie (gm. Celestynów). 

27  Punkty przedszkolne w: Rosochatem Kościelnym (gm. Czyżew-Osada), Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy, 
Stąporkowie, oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Goli (gm. Gostyń) i Zespole Szkół w Suchowoli 
(gm. Wohyń). 
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Na przykład:  

 w oddziale przedszkolnym dla dzieci sześcioletnich zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Suchowoli 
(gm. Wohyń) do 26 marca 2010 r. nie rozpoczęto realizacji procesu diagnostycznego; 

 w Punkcie przedszkolnym w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnym wstępną diagnozę przeprowadzono 
dopiero w styczniu 2010 r. i do dnia 15 czerwca 2010 r. nie została ona zakończona, podczas gdy, 
zgodnie z ww. rozporządzeniem, wspomniana analizę należało przeprowadzić z początkiem roku 
poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. 

3.5. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

w placówkach wychowania przedszkolnego 

1. Nauczyciele edukacji przedszkolnej, zatrudnieni w skontrolowanych placówkach 

wychowania przedszkolnego, posiadali wysokie kwalifikacje zawodowe oraz 

uprawnienia do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawnymi28.  

Spośród zatrudnionych w skontrolowanych placówkach wychowania przedszkolnego ogółem 

653 nauczycieli wykształcenie wyższe magisterskie posiadało 89% nauczycieli, 6% wyższe 

zawodowe i 5% wykształcenie średnie. 

Na przykład: 

 w gm. Sokółka w roku szkolnym 2007/2008 zatrudnionych było ogółem 36 nauczycieli wychowania 
przedszkolnego w tym: 30 z wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu pedagogiki przedszkolnej 
lub pedagogiki wczesnoszkolnej, trzech nauczycieli, którzy ukończyli wyższe studia zawodowe o kierunku 
pedagogika wczesnoszkolna oraz trzech nauczycieli z ukończonym studium nauczycielskim o kierunku 
wychowanie przedszkolne; 

 w gm. Police w latach szkolnych 2007/2008 – 2009/2010 w 13 placówkach zatrudniani ogółem 108 
nauczycieli wychowania przedszkolnego, spośród których: 84 posiadało wykształcenie wyższe 
magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne lub wczesnoszkolne, 17 wyższe zawodowe o kierunku 
wychowanie przedszkolne i 17 studium nauczycielki o kierunku wychowanie przedszkolne. 

2.  W 10 gminach (42%) stwierdzono nieprawidłowości w finansowaniu doskonalenia 

i dokształcania zawodowego nauczycieli, polegające na niewyodrębnieniu przez radę 

gminy w uchwale budżetowej kwoty na to dofinansowanie w ustawowej należnej 

wysokości (w dwóch przypadkach)29 oraz dwóch przypadkach30 na określeniu ich 

wysokości na znacznie zaniżonym poziomie.  

W pozostałych sześciu przypadkach polegało to na zaniechaniu opracowania planów 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz niezłożenia do organu 

prowadzącego przez dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego wniosków o przyznanie 

środków na ten cel i sprawozdań o sposobie ich wykorzystania.  

                                                 
28  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 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 nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 ze zm.), które 
utraciło moc z dniem 1 września 2009 r. 

29  Tj. w gminach:  Luboń i Ciechanowiec. 

30  Tj. w gminach: Bełżyce i Stąporków. 
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Na przykład: 

 W budżecie Gminy Stąporków - w latach 2007-2010 (I kwartał) zaplanowano w budżecie gminy 
na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli ogółem 215,3 tys. zł., a wydatkowano zaledwie 1,1, tys. zł 
(0,5%). Natomiast latach 2009-2010 wyodrębniono na ten cel środki w wysokości odpowiednio 0,7% 
i 0,9% zamiast 1%31. Ponadto na lata 2007-2009 nie opracowano planów dofinansowywania form 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli32 oraz nie ustalano corocznie z dyrektorami szkół 
i placówek maksymalnej wysokości dofinansowania opłat za formy doskonalenia zawodowego, na które 
dofinansowanie jest przyznawane33. W skontrolowanym okresie gmina nie dysponowała wnioskami 
dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego w sprawie dofinansowania doskonalenia 
zawodowego34; 

 W gm. Ciechanowiec w uchwałach rady gminy nie wyodrębniono środków na doskonalenie i dokształcanie 
nauczycieli. 

W ocenie NIK, sytuacja ta była wynikiem m.in. nierzetelnego realizowania obowiązków z tego 

zakresu przez gminy, brakiem aktywności dyrektorów placówek wychowania w kierunku 

systematycznego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji podległych im pracowników 

pedagogicznych. Nie sprzyjała podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji zawodowych postawa 

samych nauczycieli, którzy po osiągnięciu kolejnych stopni awansu zawodowego nie mają 

wystarczającej motywacji (zwłaszcza finansowej) do takiego działania.  

3.  W skontrolowanym okresie tylko w trzech skontrolowanych gminach (12,5%) 

placówki wychowania przedszkolnego, którym przekazano środki na doskonalenie 

i dokształcanie nauczycieli, wykorzystały te środki w 100%35.  

W pozostałych 17 gminach (70,8%) wykorzystanie tych środków było niepełne. Na przykład: 

w 2008 r.: w gm. Sokółka wyniosło ono 52,2%, Poniatowa - 50,3%, Celestynów - 63%, a w 2009 r. 

– w gm. Poniatowa - 60%, Czyżew-Osada - 32%, Celestynów - 75%.  

3.6. Współdziałanie gmin z kuratorami oświaty sprawującymi nadzór 

pedagogiczny nad placówkami wychowania przedszkolnego 

1.  W latach szkolnych 2007/2008,2008/2009 i 2009/2010 (I semestr) kuratorzy 

oświaty przeprowadzili kontrole w 29 placówkach wychowania przedszkolnego, 

w tym zaledwie w jednym przypadku kontrolą objęto inną formę wychowania 

przedszkolnego36.  

                                                 

31  Art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. 
32  Określonych w § 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału 

środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów i ministra właściwego do sprawy oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 
tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430). 

33  Patrz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej powołanego w przypisie 57 i 58. 
34  Patrz § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej powołanego w przypisie 57 i 58.  
35  Tj. w gminach: Małdyty, Gostyń i Wąbrzeźno. 

36  Tj. w gminie Olsztyn k/Częstochowy. 
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Kontrole przeprowadzone przez kuratorów oświaty dotyczyły organizacji pracy placówek 

przedszkolnych oraz działalności pedagogicznej, m.in.:, zgodności wyposażenia placówek 

przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne z obowiązującymi normami tzw. certyfikacja 

(w gminie Wohyń), analizy dokumentacji w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkoli (w gminie 

Celestynów), zgodności statutu placówek z ramowym statutem, liczebności dzieci w oddziałach 

przedszkolnych (w gminie Ruciane-Nida), funkcjonowania zespołów wychowania przedszkolnego 

(w gminie Olsztyn k/Częstochowy), realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie 

(w gminie Czyżew-Osada). Przykładowo we wnioskach i zaleceniach z przeprowadzonych kontroli do 

dyrektorów tych placówek wnioskowano m.in. o: 

1) dostosowanie zapisów statutu przedszkola i regulaminu rekrutacji dzieci do placówki 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w gminie Celestynów),  

2) przestrzeganie limitu liczby dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych oraz 

zapewnienie takiej organizacji tych oddziałów aby przebywały w nich dzieci w zbliżonym wieku 

(w gminie Ruciane-Nida). 

2. W 34 z 52 skontrolowanych jednostek (65,4%) stwierdzono nieprawidłowości 

w opracowywaniu statutów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi.  

W przypadku przedszkoli dotyczyło to w szczególności nieokreślenia: zasad rekrutacji dzieci 

do placówki, zasad współpracy nauczycieli z rodzicami, zasad opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi, zadań nauczycieli w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych. 

W przypadku szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi dotyczyło to: braku regulacji 

w zakresie czasu pracy tych oddziałów, zasad rekrutacji i organizacji zajęć dodatkowych, zasad 

przyprowadzania i odbierania dzieci z tych oddziałów, przypadków kiedy dyrektor szkoły może 

skreślić dziecko z listy wychowanków.  

Na przykład: 

 w statucie Szkoły Podstawowej w Poniatowej prowadzącej oddział przedszkolny nie określono: zasad 
organizacji zajęć dodatkowych, ramowego rozkładu dnia, dziennego czasu pracy oddziału, zadań 
nauczycieli w zakresie prowadzenia obserwacji pedagogicznych, sposobu sprawowania opieki nad dziećmi 
w czasie zajęć prowadzonych w szkole oraz poza szkoła, praw i obowiązków dzieci, form współdziałania 
z rodzicami oraz częstotliwości spotkań, zasad współpracy nauczycieli ze specjalistami, przypadków kiedy 
dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków, zasad rekrutacji oraz zasad przyprowadzania 
i odbierania dzieci ze szkoły; 

 w Przedszkolu w Zespole Szkół w Wohyniu nie określono: zasad organizacji zajęć dodatkowych, form 
współpracy z rodzicami oraz częstotliwości spotkań, zadań nauczycieli w zakresie prowadzenia obserwacji 
pedagogicznych, zasad udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasad odpłatności 
za pobyt dzieci w przedszkolu oraz sposobu dokumentowania zajęć. 

3. Gminy podejmowały - z własnej inicjatywy - różne formy współpracy z nadzorem 

pedagogicznym. Współpraca ta polegała m.in. na: przystąpieniu do konkursu „Gmina 

w trosce o najmłodszych” zorganizowanego w 2008 r. przez Podlaskiego Kuratora 
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Oświaty37, organizacji szeregu narad i szkoleń podsumowujących m.in. nadzór 

pedagogiczny38, wspólnym dokonywaniu oceny pracy dyrektorów placówek 

przedszkolnych39, konsultowaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem 

placówek wychowania przedszkolnego40, bieżącej wymianie korespondencji w sprawach 

dotyczących zmian w prawie oświatowym41.  

3.7. Finansowanie i nadzór administracyjno-finansowy gmin nad 

działalnością placówek wychowania przedszkolnego 

1. W latach 2008 – 2010 (I kwartał) na wydatki oświatowe skontrolowane gminy 

wydatkowały w działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka 

wychowawcza ogółem 816,3 mln zł, w tym na finansowanie: przedszkoli – 119,4 mln zł 

(14,6%), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 56,0 mln zł (6,9%) 

oraz innych form wychowania przedszkolnego - 3,5 mln zł (0,4%).  

Na dowożenie sześciolatków do oddziałów przedszkolnych wydatkowano odpowiednio: 

7,2 mln zł, 7,5 mln zł i 1,7 mln zł. 

Wydatki skontrolowanych gmin na prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego na tle 

wydatków oświatowych oraz wydatków tych gmin ogółem przedstawiono poniżej w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2008 r. 
wykonanie 

2009 r. 
wykonanie 

2010 r. (I kwartał) 
wykonanie 

Wydatki w 23 
gminach - ogółem  

944.412,6 1.056.201,4 209.457,2

Wydatki oświatowe – 
(łącznie w dz. 801 i 
854) 

351.127,8 375.926,6 89.271,1

Wydatki na placówki 
wychowania 
przedszkolnego 

72.016,2 85.580,6 21.277,0

Gminy wiejskie 
Wydatki ogółem 130.959,7 160.770,5 33.656,4
Wydatki oświatowe 
(łącznie w dz. 801 i 
854) 

52.860,4 60.413,9 15.496,1

Wydatki na placówki 
wychowania 
przedszkolnego 

8.718,8 14.419,2 2.951,2

                                                 

37 Tj. gmina Sokółka. 

38 Tj. gmina Czerwionka-Leszczyny. 

39 Tj. gmina Zelów. 

40 Tj. gmina Luboń. 

41 Tj. gmina Węgorzyno. 
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Gminy miejsko - wiejskie 
Wydatki ogółem 689.137,5 754.236,8 146.987,9
Wydatki oświatowe 
(łącznie w dz. 801 i 
854) 

258.904,8 267.460,7 60.867,8

Wydatki na placówki 
wychowania 
przedszkolnego 

54.234,1 59.361,9 14.804,0

Gminy miejskie 
Wydatki ogółem 124.315,4 141.194,1 28.812,9
Wydatki oświatowe 
(łącznie w dz. 801 i 
854) 

39.362,6 48.052,0 12.907,2

Wydatki na placówki 
wychowania 
przedszkolnego 

9.063,3 11.799,5 3.521,8

* - bez gminy Wohyń woj. lubelskie 

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli wskazuje m.in., że wydatki na placówki 

wychowania przedszkolnego we wszystkich skontrolowanych gminach w latach 2008, 2009 i 2010 

(I kwartał) stanowiły odpowiednio: 20,5%, 22,7% i 23,8% wydatków oświatowych (łącznie 

w obydwu działach 801 i 854) i odpowiednio: 7,6%, 8,1% i 10,6% wydatków gmin ogółem. 

W ocenie NIK, relatywnie mały udział wydatków na finansowanie wychowania przedszkolnego 

w ogólnej kwocie wydatków oświatowych wynikał m.in. z małej liczby przedszkoli prowadzonych 

przez skontrolowane gminy oraz niskich kosztów funkcjonowania tych palcówek w porównaniu 

np. z publicznymi szkołami. Kwoty wydatków skontrolowanych gmin na prowadzenie placówek 

wychowania przedszkolnego wzrastały w kolejnych latach objętych kontrolą.  

Wskaźniki procentowe udziału wydatków skontrolowanych gmin na prowadzenie placówek wychowania 

przedszkolnego w wydatkach oświatowych i wydatkach ogółem przedstawia tabela nr 4. 

Tabela nr 4 

2008  2009 2010 (I kwartał) Wyszczególnienie
1*  2** 1 2 1 2 

Gminy ogółem (w 
%) 

20,5 7,6 22,7 8,1 23,8 10,6

Gminy wiejskie 16,5 6,6 23,8 8,9 19,0 8,7
Gminy miejsko  
- wiejskie 

20,9 7,8 22,2 7,8 24,3 10,1

Gminy miejskie 23,0 7,3 24,5 8,3 27,3 12,2

 * udział wydatków na prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego w wydatkach gmin na zadania 
oświatowe. 

 ** udział wydatków na prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego w wydatkach gmin ogółem. 

Udział wydatków na prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego w wydatkach 

na zadania oświatowe (łącznie w dz. 801 i 854) skontrolowanych gmin wynosił – od najniższych 

w gminie Halinów odpowiednio: 11,8%, 19,9% i 15,3%, w gminie Stąporków – 12,8%, 14,8% 

i 13,8% do najwyższych w gminie Sokółka – 66,3%, 63,0% i 65,5%. W gminie Halinów 

wychowanie przedszkolne realizowano w roku szkolnym 2007/2008 w trzech, a w latach następnych 

w czterech przedszkolach oraz dziewięciu i ośmiu oddziałach przedszkolnych w szkołach 
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podstawowych i objęto nim odpowiednio; 50,9%, 45%  i 57,6% dzieci w wieku przedszkolnym, 

natomiast w gminie Police wychowanie to realizowano w dziewięciu  przedszkolach, a w roku 

następnym w 10 oraz odpowiednio: w czterech i sześciu oddziałach w szkołach podstawowych. 

Wychowaniem tym objęto odpowiednio:  72,5%, 82,4%  i 82,8% dzieci.  

Udział wydatków na prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego w wydatkach ogółem 

poszczególnych skontrolowanych gmin wynosił od najniższych w gminie Czyżew - Osada (kolejno 

w latach 2008, 2009 i 2010 – I kwartał) – 4,7%, 7,7% i 8,4% do najwyższych w gminie Sokółka – 

28,2%, 19,5% i 32,2%. Niski był również udział tych wydatków w gminie Ruciane - Nida – 6,5%, 

5,4% i 6,9% podczas gdy zasięg wychowania przedszkolnego w tej gminie był stosunkowo wysoki 

i wynosił w roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 odpowiednio 63% i 83%. W gminie Węgorzyno 

finansowano funkcjonowanie jednego przedszkola i czterech oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej, zaś wychowaniem przedszkolnym w badanym okresie objęto zaledwie odpowiednio: 

33,3%, 39% i 53,5 % dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Natomiast w gminie Luboń w roku 

szkolnym 2007/2008 było 7 przedszkoli (w tym cztery niepubliczne), w roku szkolnym 2008/2009 – 

dziewięć (w tym sześć niepublicznych), a w roku szkolnym 2009/2010 (I semestr) - 10 (w tym 

siedem niepublicznych) i po cztery oddziały przedszkolne. Jednocześnie wskaźnik upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego był w latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 blisko dwukrotnie 

wyższy, a w I semestrze roku szkolnego 2009/2010 wychowaniem przedszkolnym objęto około 75% 

dzieci w tym wieku.  

2. Udział wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne w strukturze 

wydatków bieżących przedszkoli kształtował się od 74,6% w 2008 r., 74,3% w 2009 r. 

i 78,4% w I kwartale 2010 r. Najniższy udział tych wydatków wystąpił w gminie 

Małdyty odpowiednio: 56,4% , 52,0% i 57,4%, a najwyższy w gminie Poniatowa, który 

w latach 2008-2009 wynosił odpowiednio: 90,6% i 91,8%. 

Nie stwierdzono, aby w skontrolowanym okresie nie były zaspakajane potrzeby rzeczowe 

placówek wychowania przedszkolnego. Placówki te były dobrze lub bardzo dobrze wyposażone 

zarówno w certyfikowany sprzęt jak i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. 

3.  Miesięczny koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu (bez zakupów i wydatków 

inwestycyjnych) w latach 2008-2010 (I kwartał) wynosił średnio odpowiednio: 

553,2 zł, 584,5 zł i 619,9 zł.  

Najniższy średni koszt odnotowano w gminie Czyżew-Osada – 395,6 zł (odpowiednio: 305,8 zł, 

458,5 zł i 422,5 zł), najwyższy w gminie Zduńska Wola – 890,3 zł (odpowiednio: 915,1 zł, 985,0 zł 

i 771,0 zł).  

 Niski przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w gminie Czyżew-Osada 

w porównaniu do gminy Zduńska Wola wynikał z faktu lokalizacji przedszkola w budynku Urzędu 

Gminy, podczas gdy w gminie Zduńska Wola odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 
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ustalono w wysokości 25% skalkulowanych kosztów (płac personelu, zakupu: materiałów 

i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług remontowych, zdrowotnych i inwestycyjnych). 

W latach 2008-2010 (I kwartał) odpłatność ta wynosiła 50 zł za jedno dziecko, 40 zł za drugie 

i 30 zł za trzecie dziecko z tej samej rodziny. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczano następnie 

na sfinansowanie wydatków bieżących przedszkoli. Wójt Gminy uznał wysokość ustalonej 

odpłatności za praktykowaną od wielu lat i niewielką. 

4.  W 6 spośród 13 gmin (46,1%), w których funkcjonowały niepubliczne placówki 

wychowania przedszkolnego, należne tym jednostkom dotacje zaniżano poniżej norm 

określonych w art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty.  

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły podstawy naliczania dotacji, za którą przyjmowano. 

Na przykład: 

 w gminie Bełżyce - wysokość kwot określonych we wnioskach składanych przez Stowarzyszenie zamiast 
kwot równych wydatkom bieżącym przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu tego samego typu;  

 w gminie Zelów - 50 % (zamiast 75 %) wydatków bieżących na jedno dziecko w przedszkolu publicznym;  

 w Urzędzie Miasta Biłgoraj - ustalone w budżecie wydatki bieżące w przedszkolach publicznych 
pomniejszono o planowane kwoty dochodów z tytułu opłat za przebywanie uczniów w przedszkolach (tzw. 
„czesne”), a ponadto w 2009 r. niedokonywano zmian stawki dotacji na jednego ucznia w przedszkolach 
niepublicznych w związku ze zmianami w trakcie roku, ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących 
przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych, co skutkowało zaniżeniem dotacji dla 
przedszkola niepublicznego „Akademia Przedszkolaka” ogółem o 17.386,50 zł. Ponadto nieprzestrzegano 
obowiązku terminowego przekazywania dotacji dla tego przedszkola (styczeń i lipiec 2007 r.) oraz nie 
egzekwowano zwrotu kosztów udzielanych dotacji od gmin, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające 
do tego przedszkola.  W 2009 r. pomniejszono podstawę ustalenia wysokości dotacji dla tego przedszkola 
o planowane w budżecie Miasta wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
byłych pracowników przedszkoli, ujętych w planie finansowym Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo 
Wychowawczych w rozdziale 80104 „Przedszkola”, w wyniku czego zaniżono wysokość dotacji 
przekazanej przedszkolu o kwotę 1.263,36 zł. 

5.  W dwóch skontrolowanych gminach (8,3%)42 stwierdzono nieprawidłowości 

o charakterze finansowym polegające na niewyodrębnieniu w budżetach tych gmin 

środków na prowadzenie (finansowanie) oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

W ocenie NIK, działanie takie naruszało zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych 

utrudniając tym samym dokonywanie prawidłowej identyfikacji procesów finansowych przy pomocy 

symboli klasyfikacji budżetowej.  

Nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków z budżetu gminy 

sprawuje zarząd gminy, a nieprawidłowe stosowanie klasyfikacji budżetowej pozostawało w ścisłym 

związku z obowiązkami skontrolowanych jednostek w zakresie sprawozdawczości budżetowej43. 

                                                 

42 Tj. Gm. Czyżew-Osada i Sokółka. 

43  Patrz: art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146). 

 27



Ważniejsze wyniki kontroli 

6.  W ośmiu z 93 skontrolowanych jednostek (8,6%) stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie finansowym na kwotę łączną 3.177,3 tys. zł.  

Na przykład: 

 w Urzędzie Miejskim w Zelowie – stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę 417,5 tys. zł, z tego 
m.in.: 84,8 tys. zł stanowiła kwota nie odprowadzonych, od czerwca 2000 r. do czerwca 2009 r. na 
rachunek budżetu gminy przez pracownika Przedszkola Samorządowego nr 1 w Zelowie opłat pobranych 
za pobyt dzieci w tej placówce. Ponadto w okresie od stycznia 2007 r. do marca 2010 r. gmina zaniżyła 
wysokość dotacji należnej Przedszkolu Edukacyjnemu im. Jana Amosa Komeńskiego, Parafii Ewangelicko-
Reformowanej w Zelowie o 212,9 tys. zł. W tym samym okresie gmina przekazała na postawie Uchwały 
Rady Miejskiej Nr XXXI/247/2009 z dnia 21 maja 2009 r. wspomnianej placówce zawyżoną dotację 
w kwocie 14,1 tys. zł; 

 w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie m.in. - 159,9 tys. zł stanowiła kwota nienależnie uzyskana przez 
gminę z tytułu opłat za korzystanie z usług Przedszkola w Stąporkowie, w sytuacji realizowania przez tą 
jednostkę jedynie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Ponadto o 18,5 tys. zł zaniżono 
kwotę dotacji podmiotowi prowadzącemu niepubliczne formy wychowania przedszkolnego i o 25,2 tys. zł 
kwotę przeznaczoną na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

 w Przedszkolu Samorządowym w Bełżycach – w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r. nie regulowano 
terminowo składek na Fundusz Pracy i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 90,9 tys. zł, a od 
niezapłaconych w terminie składek naliczono odsetki w kwocie 2,9 tys. zł. Kwota ta została uregulowana 
z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci za świadczenia realizowane w Przedszkolu. 

7.  W 16 spośród skontrolowanych 24 gmin (67%) stwierdzono niezadowalający nadzór 

nad działalnością placówek wychowania przedszkolnego w zakresie spraw finansowych 

i administracyjnych, o których mowa w art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty44.  

Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie polegały głównie na: nieokreśleniu zasad 

sprawowania tego nadzoru, niesporządzaniu planów (harmonogramów) podejmowanych w danym 

roku działań kontrolnych oraz nieustaleniu organizacji punktów przedszkolnych lub zespołów 

wychowania przedszkolnego. W czterech gminach (16,7%) nie przeprowadzono kontroli w ww. 

zakresie45, a w 12 gminach (50%) przeprowadzono kontrole w ograniczonym zakresie46.  

Na przykład: 

 W Urzędzie Miasta Biłgoraj – nie określono zasad ani planu sprawowanego nadzoru, w tym 
harmonogramu podejmowanych w danym roku działań kontrolnych, nie dokumentowano działań 
związanych ze jego sprawowaniem. Nie określono również, nazw jednostek przewidzianych do kontroli 
oraz przedmiotu kontroli, terminów ich przeprowadzania, okresów objętych kontrolą oraz osób 
odpowiedzialnych za ich realizację. Urząd nie dysponował żadnym protokołem z przeprowadzonych 
czynności w tym zakresie. Brak było dokumentacji świadczącej o tym, aby z przeprowadzonych kontroli 
nadzorowanych przez gminę jednostek sporządzone zostały jakiekolwiek wnioski, uwagi czy zalecenia. 
Dodać należy, że w latach 2008 – 2010 (I kwartał) trzy przedszkola - dla których Miasto było organem 
prowadzącym - dysponowały na rachunkach dochodów własnych (z tytułu opłat za wyżywienie oraz opłat 
stałych wnoszonych przez rodziców) łączną kwotą ponad 3 mln złotych. Ponadto brak było również 
jakiejkolwiek dokumentacji świadczącej o sprawowaniu nadzoru administracyjnego w zakresie 

                                                 

44  W Urzędach Miejskich w: Sokółce, Łapach, Poniatowej, Bełżycach, Zelowie, Rucianym-Nidzie, Policach, Halinowie, 
Stąporkowie i Biłgoraju oraz Urzędach Gmin w: Olsztynie k/Częstochowy, Zduńskiej Woli, Małdytach, Czyżewie – Osadzie, 
Wohyniu i Gostyniu. Nadzorowi temu powinno podlegać w szczególności; 1) prawidłowość dysponowania szkole lub 
placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, 
a także gospodarowania mieniem; 2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracowników i uczniów; 3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 

45  W gminach: Sokółka, Łapy, Czyżew-Osada i Biłgoraj. 
46  W gminach: Stąporków, Olsztyn k/Częstochowy, Poniatowa, Bełżyce, Zduńska Wola, Ruciane-Nida, Małdyty, Luboń, 

Police, Węgorzyno, Halinów i Morawica. 
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przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych; 

 W gminie Stąporków – na pięć prowadzonych jednostek, skontrolowano zaledwie jedną (Przedszkole 
Samorządowe), a w gminie Ruciane-Nida – w latach 2008-2010 (I semestr) na dziewięć zaplanowanych 
kontroli zrealizowano trzy (33%), co Kierownik Zespołu Ekonomicznego Obsługi Szkół i Przedszkoli 
wyjaśniał „brakiem odpowiedniej liczby pracowników oraz czasu na ich przeprowadzenie”. 

8.  Niezadowalający był nadzór administracyjny gmin nad innymi formami 

wychowania przedszkolnego m.in. w zakresie właściwego dostosowania lokali oraz ich 

wyposażenia do prowadzenia zajęć z dziećmi.  

W 8 spośród 17 skontrolowanych placówek47, gminy nie wywiązały się z obowiązku uzyskania 

przed ich uruchomieniem wymaganych pozytywnych opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) państwowej straży pożarnej w zakresie 

spełniania przez lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia z dziećmi bezpiecznych 

i higienicznych warunków. Na przykład: 

 punkty przedszkolne w Niezabitowie (gm. Poniatowa) i Ostrówkach (gm. Wohyń) oraz w punkcie 
przedszkolnym w Rosochatem Kościelnem (gm. Czyżew Osada) uruchomiono bez wymaganych opinii 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) 
Państwowej Straży Pożarnej, a wymagane opinie gminy uzyskały dopiero w trakcie kontroli NIK;  

 w punktach przedszkolnych w Biskupicach k/Częstochowy i Morawicy nie uzyskano pozytywnych opinii 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

Brak rzetelnego nadzoru ze strony wspomnianych wyżej gmin, w tym zaniechanie uzyskania 

stosownych opinii w czterech przywołanych wyżej placówkach (punkt przedszkolny w Biskupicach, 

Kunowie, Morawicy i w punkcie przedszkolnym w Rosochatem Kościelnym, skutkował m.in. 

zaniżeniem norm powierzchni sal do prowadzenia zajęć przypadających na jedno dziecko. 

Na przykład w punkcie przedszkolnym w Biskupicach w sali o powierzchni 13,6 m2 organizowano 

zajęcia dla grupy ośmiorga dzieci podczas gdy norma przewidywała 22 m2. 

Ponadto punkt przedszkolny w Kociszewie (gm. Zelów) wyposażono w zabawki dla dzieci nie 

spełniające wymogów bezpieczeństwa i higieny (bez stosownych certyfikatów), a w punkcie 

przedszkolnym w Wojsławicach (gm. Zduńska Wola) na jedną miskę ustępową i jedną umywalkę 

przypadało 25 dzieci, podczas gdy norma przewidywała 15 dzieci. 

9.  W 15 skontrolowanych gminach48 (62,5% ogółu skontrolowanych) burmistrzowie 

(wójtowie) zatwierdzali arkusze organizacji placówek wychowania przedszkolnego, 

w których przekraczano normę 25 dzieci w oddziale49, co wyjaśniano „minimalizowaniem 

kosztów funkcjonowania przedszkoli, presją społeczną wywieraną na przyjęcie 

                                                 

47  Punkty przedszkolne w: Biskupicach – gm. Olsztyn k/Częstochowy, Niezabitowie – gm. Poniatowa, Luboniu, w Kunowie – 
gm. Gostyń, Morawicy, Stąporkowie i Ostrówkach– gm. Wohyń oraz w punkcie przedszkolnym w Rosochatem 
Kościelnem– gm. Czyżew-Osada. 

48  Urząd Miasta w: Wąbrzeźnie, Stąporkowie, Sokółce, Łapach, Czerwionce – Leszczynach, Poniatowej, Zelowie, Łasku, 
Rucianem – Nidzie, Gostyniu, Policach, Węgorzynie, Halinowie i Biłgoraju oraz w gminie Małdyty. 

49  Patrz: § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.). 
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wszystkich zgłaszanych przez rodziców dzieci, koniecznością dodatkowego zatrudnienia 

nauczycieli przy jednoczesnym braku środków na ten cel w budżetach gmin”.  

Na przykład: 

 w gm. Sokółka w roku szkolnym 2007/2008 do 13 z 18 oddziałów zorganizowanych w pięciu 
przedszkolach uczęszczało od 26 do 32 dzieci, a latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr) 
do 13 i 12 oddziałów uczęszczało odpowiednio: od 26 do 33 dzieci i od 26 do 30 dzieci; 

 w gminie Police – w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 (semestr) liczba dzieci przyjętych 
do przedszkoli publicznych przekraczała liczbę miejsc w tych placówkach odpowiednio o: 15 i 35 dzieci. 

W ocenie NIK, przekraczanie dopuszczalnej liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych 

nie dawało gwarancji prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz nie 

zapewniało właściwych warunków bezpieczeństwa zarówno samym dzieciom jak i osobom 

sprawującym nad nimi opiekę. 

10. W dwóch gminach (8%, Zduńska Wola i Wohyń) stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie dowożenia dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym do placówek wychowania przedszkolnego. Nieprawidłowości w tym 

zakresie polegały na zaniechaniu zwrotu kosztów dojazdu opiekunom dowożonych 

dzieci w sytuacji kiedy dowożenie to zapewniali rodzice50. 

Przepis art. 14 ust. 3 i ust. 4 pozwala przyjąć, że rodzicom pozostawiono swobodny wybór 

co do tego, czy skorzystają z bezpłatnego transportu dziecka realizującego obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego zapewnionego przez gminę, czy też sami zorganizują jego dowóz 

do przedszkola (oddziału przedszkolnego). W tym ostatnim przypadku na gminie ciąży obowiązek 

zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej.  

Zarówno w przedszkolach jak i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach 

podstawowych zapewniono bezpieczne i higieniczne warunków pobytu dzieci. Stwierdzone w tym 

zakresie nieprawidłowości dotyczyły czterech placówek, w tym: w Przedszkolu nr 2 w Sokółce 

i w Małdytach oraz w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Matczynie 

gm. Bełżyce, w których zaniechano przeprowadzania takich przeglądów, zaś w Przedszkolu 

w Dobrocinie nie wyposażono pokoju nauczycielskiego i kuchni w instrukcje udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. 

 

50 Patrz: art. 14 a ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 
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Kontrola została przeprowadzona przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 

z udziałem osiem Delegatur NIK w: Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, 

Szczecinie i Warszawie.  

W wyborze jednostek do kontroli zastosowano dobór celowy, obejmując gminy (wiejskie, 

miejsko-wiejskie i miejskie), które w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 

prowadziły wychowanie przedszkolne we wszystkich formach organizacyjnych przewidzianych 

przepisami prawnymi oraz realizowały projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 

mające na celu upowszechnienie wychowania przedszkolnego.  

W trakcie kontroli zasięgano dodatkowych informacji w trybie. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK w 44 

jednostkach niekontrolowanych, w tym w kuratoriach oświaty oraz w gminnych zespołach obsługi 

administracyjno-ekonomicznej szkół. Informacje te dotyczyły nadzoru pedagogicznego 

sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz finansowania placówek wychowania przedszkolnego.  

Przy dokonywaniu oceny działalności pedagogicznej skontrolowanych placówek wychowania 

przedszkolnego wykorzystano opinie sporządzone przez 33 specjalistów – nauczycieli konsultantów 

z zakresu edukacji przedszkolnej z wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli, a w przypadku 

trzech jednostek – wizytatorów z kuratorium oświaty. 

Celem właściwego przygotowania oraz oceny wyników kontroli, NIK zorganizowała dwa 

spotkania panelowe z udziałem ekspertów reprezentujących naukę i praktykę z zakresu zagadnień 

dotyczących edukacji przedszkolnej. W dniu 9 lutego 2010 r. odbyła się dyskusja nad 

najpoważniejszymi problemami dotyczącymi funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego, 

które powinny być objęte programem kontroli, a w dniu 20 października 2010 r. dyskutowano nad 

wstępnymi wynikami kontroli i problemami, które wymagają rozwiązania. Przebieg dyskusji 

w trakcie paneli przedstawiono w autoryzowanej notatce (zał. Nr 5 do informacji). 

W kontroli przyjęto następujące trzy rodzaje ocen skontrolowanej działalności: 

1) ocenę pozytywną, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień lub gdy miały one 

charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności (dotyczy to 

nieistotnych z punktu widzenia działalności merytorycznej jednostek, pojedynczych przypadków 

braków w dokumentacji, pomyłek lub odstępstw od przyjętych form prowadzenia tej 

dokumentacji, nie naruszających przepisów prawnych i nie niosących żadnych skutków 

finansowych dla kontrolowanej działalności); 

2) ocenę pozytywną, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli stwierdzono nieprawidłowości, 

w tym przypadki działań naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz niosące skutki 

finansowe oraz wywierające negatywny wpływ na kontrolowaną działalność. Działania te nie 

wpływały jednak w stopniu zasadniczym na skontrolowaną działalność; 
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3) ocenę negatywną, jeżeli stwierdzone nieprawidłowości (działania nielegalne, niegospodarne 

i nierzetelne) w zasadniczym stopniu ograniczały kontrolowaną działalność, w tym m.in.: 

a) nieprawidłową (lub znacznie ograniczoną) realizację zadań związanych ze sprawowaniem 

przez organy prowadzące nadzoru administracyjnego i finansowego nad działalnością 

placówek wychowania przedszkolnego, 

b) organizowanie wychowania przedszkolnego z rażącym naruszeniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawnych, i.: zatwierdzanie przez organy prowadzące arkuszy 

organizacyjnych przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałami wychowania 

przedszkolnego, w których przekroczone zostały maksymalne limity dzieci w jednej grupie 

wychowawczej; akceptowanie łączenia zajęć organizowanych dla dzieci w wieku pięciu lat 

z uczniami klasy pierwszej szkoły podstawowej,  

c) organizowanie wychowania przedszkolnego z naruszeniem obowiązujących przepisów 

mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 

i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole, 

d) nakładanie opłat na rodziców za korzystanie z przedszkola w sytuacji realizowania przez tą 

jednostkę jedynie podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz naruszanie 

zasady ekwiwalentności świadczeń, 

e) zaniżanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, 

f) zatrudnianie w placówkach wychowania przedszkolnego osób bez odpowiednich kwalifikacji 

zawodowych, 

g) brak zgodności zapisów „Programu wychowania przedszkolnego” z „Podstawami 

programowymi wychowania przedszkolnego” oraz prawidłowej korelacji tych programów 

z „Ramowym rozkładem dnia”. 

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do wójtów i burmistrzów sformułowano ogółem 

92 wnioski pokontrolne. Dotyczyły one w szczególności: 

1) nieprawidłowego ustalania opłat za realizację świadczeń wykraczających poza podstawę 

programową wychowania przedszkolnego (18 wniosków), 

2) nieprawidłowego planowania i wykorzystywania środków na dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli (13 wniosków), 

3) niezapewniania prawidłowego nadzoru administracyjnego i finansowego nad placówkami 

wychowania przedszkolnego (dziewięć wniosków),  

4) nieustalania sieci placówek wychowania przedszkolnego (sześć wniosków),  

5) niezapewniania prawidłowej organizacji tzw. innych form wychowania przedszkolnego 

(sześć wniosków). 
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W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do dyrektorów: przedszkoli, szkół przy których 

utworzone zostały oddziały przedszkolne, punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania 

przedszkolnego sformułowano ogółem 188 wniosków pokontrolnych. Dotyczyły one m.in.:  

1) niedostosowania treści statutów placówek wychowania przedszkolnego do obowiązujących 

w tym zakresie przepisów (38 wniosków),  

2) nieprzestrzegania zasad związanych z dofinansowywaniem i dokształcaniem zawodowym 

nauczycieli (19 wniosków),  

3) niezapewnienia prawidłowego przeprowadzania analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki 

w szkole (12 wniosków),  

4) nieprzestrzegania limitu dzieci w oddziale przedszkolnym (12 wniosków), 

5) nieprawidłowości w zakresie działalności merytorycznej placówek wychowania przedszkolnego 

(38 innych wniosków).  

W wyniku kontroli w gminach i placówkach wychowania przedszkolnego NIK przekazała 

również wystąpienie pokontrolne do Ministra Edukacji Narodowej. W wystąpieniu tym NIK wskazała 

na konieczność intensyfikacji działań związanych z wdrażaniem projektu systemowego pn. 

Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie. W odpowiedzi na 

wystąpienie pokontrolne Minister Edukacji Narodowej wskazała, że ww. projekt obejmuje lata 2008-

2011 i obejmuje promocję idei uczenia się przez całe Zycie, jako istotnego czynnika warunkującego 

rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości finansowe na łączną kwotę 3.177,3 tys. zł, 

w tym:  

1) kwoty stanowiące uszczuplenie środków lub aktywów – 134,2 tys. zł, 

2) kwoty nienależnie uzyskane –  2.682,3 tys. zł, 

3) kwoty wydatkowane z naruszeniem przepisów prawa – 267 tys. zł, 

4) kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie przepisów prawa – 

93,8 tys. zł. 

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne kierownicy skontrolowanych jednostek 

poinformowali NIK, że według stanu na dzień 14 kwietnia 2011 r. na ogółem 252 wniosków: 

191 zrealizowano, 14 pozostaje niezrealizowanych, natomiast 47 znajduje się w trakcie realizacji. 
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5. Załączniki 
Załącznik nr 1 

Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych 

i organizacyjnych  

Charakterystyka stanu prawnego 

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty – system oświaty obejmuje m.in. przedszkola, 

w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego. Przepisy § 5 ust. 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół stanowią, że 

oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego mogą być tworzone także 

w szkołach podstawowych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty przedszkola mogą być publiczne albo 

niepubliczne oraz mogą być zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

inną osobę prawną lub osobę fizyczną. 

Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie oświaty, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które 

prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności i zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

Z przepisu art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty wynika m.in., że zakładanie i prowadzenie 

publicznych przedszkoli, należy do zadań własnych gmin.  

Sieć przedszkoli prowadzonych przez gminę ustala rada gminy (art. 14a ust. 1 ww. ustawy), 

a w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może 

uzupełnić tę sieć o inne formy wychowania przedszkolnego (art. 14a ust. 1a ustawy), przy czym, 

inne formy wychowania przedszkolnego – zgodnie z art. 14a ust. 5 – mogą być organizowane dla 

dzieci w wieku od trzech do pięciu lat w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania.  

Inne formy wychowania przedszkolnego niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, to – zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

10 stycznia 2008 r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania51 zespoły wychowania przedszkolnego oraz 

punkty przedszkolne, w których zajęcia są prowadzone odpowiednio: w niektóre dni tygodnia lub 

przez cały rok szkolny (z dniem 31 sierpnia 2009 r. przepis ten przestał obowiązywać). 

Od 1 września 2009 r. obowiązuje w tej sprawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

27 maja 2009 r., gdzie w § 1 pkt 1 podano, że w punktach przedszkolnych zajęcia prowadzi się 

                                                 

51  Dz. U. Nr  7, poz. 38, ze zm. 
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przez cały rok szkolny zaś w zespołach wychowania przedszkolnego przez cały rok szkolny 

w niektóre dni tygodnia52. 

Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinna 

być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość 

spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, a droga dziecka sześcioletniego 

z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

nie przekraczała trzy km (art. 14a ust. 2 ustawy o systemie oświaty), jeżeli droga ta przekracza trzy 

km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu dziecka 

lub zwrot przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice (art. 14a ust. 3 ww. ustawy). 

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci 

w wieku od trzech do sześciu lat. Przepis art. 14 ust. 3 ww. ustawy o systemie oświaty stanowi, że 

dziecko w wieku sześciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu albo 

w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Zapewnienie warunków do 

spełniania tego obowiązku jest zadaniem własnym gminy (art. 14 ust. 4 ustawy o systemie oświaty).  

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności  

i dowodach osobistych53, gminy prowadzą ewidencję ludności w formie gminnych zbiorów 

meldunkowych, a zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o systemie oświaty gminy są zobowiązane 

przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy 

informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 

3. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia 

z jednych typów szkół do innych54 do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 

sześcioletnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec 

których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność 

do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także 

dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. 

Od dnia 30 stycznia 2009 r. przedszkola realizują podstawę programową zgodnie z przepisami 

zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 

2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół55. Wcześniej obowiązywały w tym zakresie przepisy rozporządzenia 

                                                 

52  Dz. U. Nr 83, poz. 693. 
53  Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, ze zm. 
54 Dz. U. Nr 26, poz. 232, ze zm. 

55  Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17. 
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Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 56.  

4.  Przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty pozostawia ustalanie opłat za świadczenia 

prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych w gestii rady gminy, a w przypadku innych 

przedszkoli publicznych w gestii organów prowadzących te przedszkola. Swoboda kształtowania 

opłat jest ograniczona koniecznością uwzględnienia postanowień zawartych w art. 6 ust. 1 pkt 1 

ww. ustawy, dotyczących zapewnienia bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 Podstawę działalności przedszkola publicznego stanowi statut. Wymogi dotyczące statutu 

przedszkola publicznego określają przepisy art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół57.  

5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. gospodarka finansowa gmin oraz podległych im placówek 

przedszkolnych podlegała przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych58 

oraz przepisom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 

finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu 

postępowania przy przekształcaniu w inną formą organizacyjno-prawną59. Publiczne przedszkola 

zakładane i prowadzone przez organy i podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym 

jednostki samorządu terytorialnego) były do końca 2010 r. jednostkami lub zakładami budżetowymi 

(art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Od początku 2011 r. publiczne przedszkola są 

jednostkami budżetowymi (zmiana art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).  

 Przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy prowadzą gospodarkę finansową według 

zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący przedszkole (art. 80 ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty). 

5.1. Wydatki na działalność placówek wychowania przedszkolnego powinny być planowane 

i realizowane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych60, tj. w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 

– Edukacyjna opieka wychowawcza. 

 W związku z tym, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gmin (art. 5 ust. 5 ustawy 

o systemie oświaty) ich funkcjonowanie, w tym wynagrodzenie nauczycieli, finansowane jest 

                                                 

56  Dz. U. Nr 51, poz. 458, ze zm. 
57   Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
58  Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm. 
59  Dz. U. Nr 116, poz. 783, ze zm. 
60  Dz. U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726, ze zm. Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 1 stycznia 2010 r. 
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z dochodów własnych gmin. Źródła dochodów gminy zostały określone w art. art. 4 ustawy z dnia 13 

listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego61. Budżet gminy jest uchwalany 

przez radę gminy (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)62. 

5.2. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przedszkola publiczne prowadzone przez 

organy i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymują na każdego ucznia 

z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych, 

w tym specjalnych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych 

w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 

w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole 

poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż 

do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (art. 90 ust. 1 i ust. 2b ww. ustawy). 

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości 

dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola 

publicznego (art. 90 ust. 2b tej ustawy). W sytuacji jeżeli do przedszkola prowadzonego przez 

gminę, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej dane przedszkole, gmina której 

mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji (art. 90 ust. 2c ww. ustawy).  

 Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty (tzw. inne formy wychowania 

przedszkolnego), otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego 

dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych 

na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę – pod warunkiem, że 

osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu 

do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielenia dotacji (art. 90 ust. 2d ustawy). 

 Wymogi, jakim powinny odpowiadać budynki przedszkolne i szkolne, by można było w nich 

zorganizować placówkę wychowania przedszkolnego, zostały uregulowane przepisami: 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie63, rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów64 oraz rozporządzenia 

                                                 

61  t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm. 
62  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. 
63  Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm. 
64  Dz. U. Nr 80, poz. 563. Rozporządzenie utraciło moc z dniem 30 czerwca 2010 r. 
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Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach65.  

Warunki, jakim powinny odpowiadać lokale, w których mogą być prowadzone zajęcia 

w ramach tzw. innych form wychowania przedszkolnego (w punktach lub zespołach 

przedszkolnych) określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 

stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania66. Rozporządzenie to 

obowiązywało do dnia 31 sierpnia 2009 r. Od dnia 1 września 2009 r. obowiązuje rozporządzenie 

z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów i innych form wychowania przedszkolnego, warunków 

tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania67. 

Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

W latach szkolnych 2000/2001 – 2008/2009 liczba placówek wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i administrację rządową zmniejszyła się 

z 18 003 do 17 280, tj. o 723 (4 %), a liczba dzieci przyjętych do tych placówek wzrosła w tym 

okresie z 885 tys. dzieci do 893,4 tys. dzieci, tj. o 0,9%.  

Według danych GUS w roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowało 17,3 tys. placówek 

wychowania przedszkolnego (8 tys. przedszkoli i 9 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz 0,2 tys. tzw. innych form wychowania przedszkolnego, tj. zespołów 

wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych). W stosunku do roku szkolnego 2007/2008, 

liczba placówek zwiększyła się o 2,2%. Większość przedszkoli zlokalizowana była w miastach 

(66,7%), a oddziałów przedszkolnych na wsi (78,4%).  

W okresie od września 2008 r. do września 2009 r. powstały w Polsce 403 nowe przedszkola 

(publiczne i niepubliczne). Z początkiem roku szkolnego 2009/2010 funkcjonowało ogółem 

8.441 przedszkoli (w, tym na terenie gmin wiejskich – 2.832).  

W 2009 r. w Polsce wychowaniem przedszkolnym objętych było ogółem 59,7% dzieci w wieku 

od trzech do pięciu lat (660,4 tys.), tj. o około 30 tys. (4,5%) więcej niż w roku poprzednim, w tym: 

44,3% 3 – latków, 56,6% 4 – latków (wzrost o osiem punktów procentowych w ostatnich dwóch 

latach), oraz 71,8% 5 – latków.  

 

 

 

                                                 

65  Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 
66  Dz. U. Nr 7, poz. 38, ze zm. 
67  Dz. U. Nr 83, poz. 693. 
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Liczbę placówek wychowania przedszkolnego według województw w roku szkolnym 2009/2010 

prezentuje wykres nr 4 
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Źródło: Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010. 

Liczbę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych 

i zespołów wychowania przedszkolnego w województwach w roku szkolnym 2009/2010 prezentuje wykres nr 5 
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Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010 

W roku szkolnym 2008/2009 wychowaniem przedszkolnym objęto 919,1 tys. dzieci, w wieku od 

trzech do sześciu lat, tj. o 47,2 tys. więcej niż w roku poprzednim. W zajęciach uczestniczyło 63,1% 

(wobec 59,4% rok wcześniej). W oddziałach „zerowych” w przedszkolach oraz w klasach zerowych 
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w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przygotowywało się do zajęć szkolnych 

94,5% sześciolatków. W mieście odsetek dzieci sześcioletnich uczestniczących w tych zajęciach 

przekroczył 100%68. 

W roku szkolnym 2009/2010 oddziały przedszkolne, tzw. „zerówki”, posiadało  

65% szkół podstawowych. Wśród sześciolatków do klas pierwszych w szkołach podstawowych poszło 

w całym kraju zaledwie 14.853 dzieci, tj. 4%69. Według szacunkowych danych uzyskanych przez MEN 

od kuratorów oświaty (stan na 28 czerwca 2010 r.) wynika, że przewidywana liczba dzieci 

sześcioletnich w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wyniesie 31 848 

dzieci, tj. 9%. W porównaniu z 2008 r. wzrosła liczba publicznych i niepublicznych punktów 

przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego. Największy przyrost nastąpił w przypadku 

punktów przedszkolnych – ich liczba wzrosła do 707 (112 zespołów wychowania przedszkolnego) 70.  

Udział poszczególnych form w systemie wychowania przedszkolnego w Polsce w roku szkolnym 

2009/2010 prezentuje wykres nr 6. 
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Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010. 

Prognoza demograficzna dla Polski na lata 2003-2020 w odniesieniu do populacji dzieci 

w wieku przedszkolnym przyjmuje wzrost liczby dzieci pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia 

o 100 tys. w latach 2005-2010 oraz o kolejne 200 tys. do 2015 r. (GUS). Z analiz wynika, że 

dostępność edukacji przedszkolnej dla dzieci do piątego roku życia jest niewystarczająca.  

                                                 

68  Wskaźnik ten został osiągnięty ze względu na uczęszczanie do miejskich przedszkoli dzieci dowożonych ze wsi przez 
pracujących w miastach rodziców, a także dzieci obywateli innych państw, nie ujmowanych w bilansie ludności. 

69  Ministerstwo Edukacji Narodowej – „Raport z pierwszego etapu wdrażania reformy”, z którego wynika m.in., 
że największy odsetek sześciolatków uczy się w województwie mazowieckim – 6,6% i pomorskim – 5,9%. Najmniej 
w województwie lubuskim – 2,7%. Według danych biura prasowego MEN zamieszczonych w gazecie „Metro” z dnia 
19 sierpnia 2010 r. w dużych aglomeracjach miejskich pójdzie w roku szkolnym 2010/2011 do klas pierwszych prawie  
o 200 % sześciolatków więcej niż w roku ubiegłym: np. w: Warszawie - spośród 14 tys. sześciolatków do pierwszych klas 
pójdzie ponad 3,1 tys. (w ubiegłym roku – 1,5 tys.), w Krakowie – ponad 800 osób (w ubiegłym roku zaledwie 166), 
w Gdańsku do pierwszych klas pójdzie 15% rocznika (w 2009 roku było to 6%), w Gdyni – 30% (22%),  
a w Sopocie – 35% (4%). 

70  Według danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września 2009 r. 
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Wzrost liczby dzieci spowoduje większe zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, a tym 

samym obniżenie wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego, jeśli nie zostanie 

rozbudowana sieć placówek edukacji przedszkolnej w całym kraju, szczególnie na terenach wiejskich71. 

W celu zwiększenia dostępu do edukacji, w tym edukacji przedszkolnej (upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego zwłaszcza dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat) Ministerstwo 

Edukacji Narodowej pozyskało w latach 2004-2006 dodatkowe środki z funduszy europejskich 

(EFS). W ramach tych środków uruchomiono projekt 2.1.a.1 – Alternatywne formy edukacji 

przedszkolnej. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat 

pochodzących ze środowisk wiejskich, poprzez opracowanie i wdrożenie w wybranych gminach 

alternatywnych form edukacji przedszkolnej.  

Bezpośrednim rezultatem projektu było utworzenie i rozpoczęcie działalności przez 

785 ośrodków przedszkolnych72, jak również przeszkolenie nauczycieli do pracy w tych ośrodkach. 

Wartość końcowa projektów zamknęła się kwotą 55,4 mln zł, w tym 41,2 mln zł (74,4%) stanowiły 

środki pochodzące z EFS. Problematyka wychowania przedszkolnego znalazła swoje 

odzwierciedlenie w „Planie Rozwoju i Konsolidacji Finansów na lata 2010-2011”73. Podano w nim 

m.in., że działania mające na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk, 

zarówno wiejskich jak i wielkomiejskich (upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce) 

tak, aby wskaźnik objęcia edukacją przedszkolną dzieci 3-5 letnich osiągnął poziom zbliżony do tego 

wskaźnika w Unii Europejskiej, tj. 90%. Rozłożony zostanie na lata 2010-2020. Skutki finansowe 

tego przedsięwzięcia dla sektora finansów publicznych wyniosą ponad 2 mld zł i pochodzić mają 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. 

Polska zajmuje ostatnie miejsce w rankingu krajów UE pod względem powszechności edukacji 

przedszkolnej. Przykładowo w Belgii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech udział dzieci w edukacji 

przedszkolnej wynosi blisko 100%. Oznacza to, że do przedszkola chodzi każde dziecko przed 

rozpoczęciem nauki szkolnej74.  

 

 

 

 

 

                                                 

71  Za: A. Kienig, Edukacja przedszkolna [w:] T. Szlendak (red), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji 
elementarnej, Warszawa 2006, s. 68. 

72  W zależności od możliwości organizacyjnych poszczególnych beneficjentów „Ośrodki przedszkolne” działały w okresie od 
kwietnia 2005 r. do 30 czerwca 2008 r.  

73  Dokument Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – styczeń 2010 r. Rozdział 4 pkt 4.1 Rozwój kapitału intelektualnego, 
edukacji, nauki i innowacyjności ppkt 4.1.1 Zapewnienie powszechności i dobrego poziomu wychowania przedszkolnego 
(str. 29-20). 

74  Artykuł Aleksandry Pezdro „Do przedszkola marsz” zamieszczony w Gazecie Wyborczej z dnia 20 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 

Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami oraz 

jednostek NIK, które przeprowadziły kontrole, a także ocen skontrolowanej 

działalności zawartych w wystąpieniach pokontrolnych NIK 

Lp. Jednostka kontrolowana 
 

Imię i nazwisko 
kierownika 

kontrolowanej 
jednostki 

Ocena 
skontrolowanej 

działalności, 
zawarta  

w 
wystąpieniach 
pokontrolnych 

NIK* 

Jednostka 
organizacyjn
a NIK, która 

przeprowadzi
ła 

kontrolę 

1 Urząd Gminy w Czyżewie- 
Osadzie 

Anna Bogucka P(n) 

2 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Wielkiej gm. Czyżew – Oddział 
przedszkolny 

Lech Krajewski P(n) 

3 Przedszkole samorządowe  
w Czyżewie - Osadzie 

Maria Krystosiak P(n) 

4 Zespół Szkół w Rosochatem 
Kościelnym gm. Czyżew – Punkt 
przedszkolny 

Bogusława 
Kossakowska 

P(n) 

5 Urząd  Miasta  w Biłgoraju  N 

6 Urząd Gminy w Morawicy Marian Buras P(n) 

7 Zespół Placówek Oświatowych 
w Morawicy - Przedszkole Jacek Kuzia P 

8 Zespół Szkół w Brzezinach  
gm. Morawica – Oddział 
przedszkolny 

Dariusz Pabian P(n) 

9 Zespół Szkół w Morawicy – Punkt 
Edukacji Przedszkolnej 
w Brzezinach 

 
Jacek Kuzia P(n) 

10 Urząd Miejski w Wąbrzeźnie Bogdan Koszuta P(n) 

11 Przedszkole Miejskie „Bajka” 
w Wąbrzeźnie Małgorzata Brzostek P(n) 

12 Przedszkole Miejskie „Bajka” 
w Wąbrzeźnie - Punkt przedszkolny Małgorzata Brzostek P(n) 

13 Szkoła Podstawowa nr 3 
w Wąbrzeźnie – Oddział 
przedszkolny 

Ewa Dorau P(n) 

14 Urząd Miejski w Stąporkowie Dorota Łukomska N 
15 Szkoła Podstawowa nr 1 

w Stąporkowie – Oddział 
przedszkolny 

 
Dorota Sackiewicz N 

16 Przedszkole w Stąporkowie Wiesława Grzywacz P(n) 

17 Punkt przedszkolny w Stąporkowie Dorota Łukomska N 

18 Urząd Gminy w Wohyniu** Stanisław Jóźwik P (n) 

19 Klub Przedszkolaka w Ostrówkach 
gm. Wohyń** Anna Bobruk P(n) 

20 Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich Anna Teresa P(n) 

Departament 
Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa 
Narodowego 
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Wohyniu 
Przedszkole** 

Kowalczyk 

21 Zespół Szkół im. S. 
Czetwertyńskiego w Suchowoli  
gm. Wohyń – Oddział 
przedszkolny** 

Jacek Belniak N 

22 Urząd Miejski w Ciechanowcu** Mirosław Reczko P(n) 

23 Przedszkole w Ciechanowcu** Anna Pawluk P(n) 
24 Szkoła Podstawowa  

w Ciechanowcu – Oddział 
przedszkolny** 

Krzysztof Pełszyk P(n) 

25 Szkoła Podstawowa  
w Radziszewie Starym – Zespół 
wychowania przedszkolnego** 

 
Elżbieta 

Komarowska 
P 

26 Urząd Miejski w Sokółce Stanisław 
Malachwiej 

P(n) 

27 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Sokółce – Oddział 
przedszkolny 

 
Zbigniew Leszuk 

 
P(n) 

28 Przedszkole nr 2 „Zielony Zakątek” 
w Sokółce Elżbieta 

Pawlukiewicz 
P(n) 

29 Szkoła Podstawowa w Boguszach – 
Punkt przedszkolny. Bożena Tolko P 

30 Urząd Miejski w Łapach Roman Czepe P(n) 

31 Szkoła Podstawowa nr 1  im. Jana 
Pawła II w Łapach – Oddziałał 
przedszkolny 

 
Andrzej Rogowski P(n) 

32 Przedszkole nr 1 w Łapach Krystyna Nowak P 

33 Szkoła Podstawowa w Uhowie   
gm. Łapy – Punkt przedszkolny  
w roku szkolnym 2008/2009  
i od 1 września 2009 r. -Oddział 
przedszkolny  

 

Krzysztof Łapiński 

 

P(n) 

Delegatura  
NIK 

w Białymstoku 

34 Urząd Miasta i Gminy 
Czerwionka - Leszczyny Wiesław Janiszewski P(n) 

35 Szkoła Podstawowa  
w Stanowicach – Oddział 
przedszkolny 

 
Jacek Wowra P(n) 

36 Przedszkole nr 6 w Czerwionce 
Leszczynach Iwona Palarz P(n) 

37 Przedszkole nr 7 w Czerwionce 
Leszczynach Bożena Kaszek P(n) 

38 Urząd Gminy w Olsztynie 
k/Częstochowy Tomasz Kucharski P(n) 

39 Zespół Szkół w Kusiętach – Oddział 
przedszkolny 

Anna Zembik P(n) 

40 Przedszkole w Olsztynie 
k/Częstochowy Barbara Klecha P(n) 

41 Szkoła Podstawowa w Biskupicach – 
Zespół Wychowania Przedszkolnego Krystyna Walczak P(n) 

Delegatura NIK 
w Katowicach 

42 Urząd Miejski w Poniatowej Lilla Stefanek N 

43 Szkoła Podstawowa  
im. S. Żeromskiego w Poniatowej – 
Oddział przedszkolny 

Zygmunt Wyroślak P(n) 

Delegatura NIK 
w Lublinie 
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44 Miejskie Przedszkole  
w Poniatowej 

Grażyna Długosz - 
Grecko N 

45 Szkoła Podstawowa  
w Niezabitowie – Klub Przedszkolaka Ireneusz Radomski P(n) 

46 Urząd Miejski w Bełżycach Ryszard Góra N 

47 Samorządowe Przedszkole  
w Bełżycach 

 P(n) 

48 Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach  
– Oddział przedszkolny Cecylia Król P(n) 

49 Szkoła Podstawowa w Matczynie – 
oddział przedszkolny 

Marta Och N 

50 Urząd Miasta w Zelowie Sławomir 
Malinowski  

P(n) 

51 Szkoła Podstawowa nr 4  
w Zelowie – Oddział przedszkolny Elżbieta Pajewska  P(n) 

52 Przedszkole Samorządowe nr 1 
im. Marii Konopnickiej w Zelowie Maria Szymańska P(n) 

53 Szkoła Podstawowa w Kociszewie 
 – Punkt przedszkolny Marek Myroniuk P(n) 

54 Urząd Miejski w Łasku Gabriel Szkudlarek P(n) 

55 Szkoła Podstawowa nr 5  
im. M. Kopernika w Łasku  - Oddział 
przedszkolny 

Wojciech 
Nowakowski 

P(n) 

56 Przedszkole Publiczne nr 3  
im. Misiaczek w Łasku Danuta Płuciennik P(n) 

57 Szkoła Podstawowa w Teodorach – 
Punkt przedszkolny Tomasz Piotrowski P(n) 

58 Urząd Gminy w Zduńskiej Woli Henryk Staniucha P(n) 

59 Zespół Szkół w Czechach - 
Przedszkole Anna Stoparczyk P 

60 Szkoła Podstawowa  
w Wojsławicach  - Oddział 
przedszkolny 

 
Marek Guć P(n) 

61 Szkoła Podstawowa  
w Wojsławicach – Punkt 
przedszkolny 

 
Marek Guć P(n) 

Delegatura NIK 
w Łodzi 

62 Urząd Miasta i Gminy Ruciane 
Nida Leszek Marek 

Gryciuk 
P(n) 

63 Szkoła Podstawowa nr 2  
w Rucianem Nida – Oddział 
przedszkolny 

 
Marianna Kowalska P(n) 

64 Przedszkole Miejskie w Rucianem 
Nida Marianna Fiećko P(n) 

65 Szkoła Podstawowa w Ukcie – 
Oddział przedszkolny Barbara Pyrdoł P(n) 

66 Urząd Gminy w Małdytach Antoni Smolak P(n) 

67 Szkoła Podstawowa w Wielkim 
Dworze – Oddział przedszkolny Anna Marchlewicz P(n) 

68 Przedszkole Samorządowe nr 1  
w Małdytach Alina Czarkowska P(n) 

69 Przedszkole Samorządowe  
w Dobrocinie Ewa Stachnik P(n) 

Delegatura NIK  
w Olsztynie 
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70 Urząd Miasta Luboń Dariusz Szmyt P(n) 

71 Szkoła Podstawowa nr 1  
w Luboniu – Oddział przedszkolny Zbigniew Jankowski P(n) 

72 Przedszkole nr 5 w Luboniu Violetta  Tomczak P 

73 Szkoła Podstawowa nr 3  
w Luboniu – Punkt przedszkolny 
„Niezapominajka” 

Grażyna Leciej P(n) 

74 Urząd Miejski w Gostyniu Jerzy Woźniakowski P(n) 
75 Szkoła Podstawowa w Goli – Oddział 

przedszkolny Jolanta Gerowska P(n) 

76 Przedszkole Miejskie nr 1  
w Gostyniu Grażyna Malińska P(n) 

77 Szkoła Podstawowa  
im. E. Bojanowskiego w Kunowie – 
Punkt przedszkolny 

 
Artur Kasprzak P(n) 

Delegatura NIK 
w Poznaniu 

78
. 

Urząd Miejski w Policach Władysław Diakun P(n) 

79 Szkoła Podstawowa nr 1  
im. T. Kościuszki w Policach – 
Oddział przedszkolny 

Barbara Tasak P(n) 

80 Przedszkole Publiczne nr 11  
w Policach Katarzyna Wróbel P(n) 

81 Zespół Szkół nr 2 w Policach – Punkt 
przedszkolny Jarosław Łebek P(n) 

82 Urząd Miejski w Węgorzynie Grażyna Karpowicz P(n) 

83 Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 
Oddział przedszkolny Lucyna Wolska P(n) 

84 Przedszkole Publiczne  
w Węgorzynie Barbara Franczuk P(n) 

85 Punkt przedszkolny w Sielsku Barbara Franczuk P 

Delegatura NIK 
w Szczecinie 

86 Urząd Gminy w Celestynowie Stefan Traczyk P(n) 
87 Szkoła Podstawowa  

w Celestynowie – oddział 
przedszkolny 

 
Janina Skrzypiec-

Nowak 
P(n) 

88 Przedszkole Samorządowe  
w Celestynowie Alicja Karczewska P(n) 

89 Szkoła Podstawowa w Regucie – 
Punkt przedszkolny Grażyna Fic P(n) 

90 Urząd Miejski w Halinowie Mariola 
Damasiewicz  

P(n) 

91 Zespół Szkół w Halinowie – Oddział 
przedszkolny Ewa Dziumak P(n) 

92 Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Okuniewie - Przedszkole Małgorzata 

Biernacka 
P(n) 

93 Szkoła Podstawowa w Chobocie – 
Punkt Przedszkolny Małgorzata 

Szklarska 
P 

Delegatura NIK 
w Warszawie 

* Oznaczenie ocen: P – ocena pozytywna, P(n) – ocena pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
(N) – ocena negatywna. 
** Kontrole rozpoznawcze przeprowadzone przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. 
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Załącznik nr 3 

Wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego w skontrolowanych 

gminach w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010 (I semestr) 
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Załącznik Nr 4 

Edukacja przedszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskaźnik 

upowszechniania wychowania przedszkolnego w krajach UE w roku szkolnym 

2006/2007 

Edukacja przedszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej. 

Systemy oświatowe państw Unii Europejskiej stanowią zróżnicowana strukturę organizacyjną 

i programową. W podstawowym zakresie uzależnione to jest od warunków ekonomicznych, 

politycznych, historycznych i społecznych poszczególnych krajów. 

Austria – wychowanie przedszkolne jest nieobowiązkowe i przeznaczone dla dzieci w wieku 

od trzech do sześciu lat. Kadra pedagogiczna placówek przedszkolnych jest kształcona w cyklu 

pięcioletnim (uczniowie w wieku od 14 do 19 roku życia) w szkołach nauczycielskich II stopnia. 

Nauka kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu kwalifikacji zawodowych. 

Wychowawców przedszkolnych kształcą również Akademie Pedagogiczne. Nakłady na oświatę 

wynoszą 6% PKB, co stanowi ok. 11% całego budżetu państwa. 

Dania – cykl wychowania przedszkolnego trwa cztery lata, jest nieobowiązkowy i przeznaczony 

dla dzieci od trzeciego do siódmego roku życia. W ramach tego wychowania dzieci mogą 

uczęszczać do żłobka (od trzeciego do czwartego roku życia), ogrodów dziecięcych (od czwartego 

do piątego roku życia) i klas przedszkolnych (od piątego do siódmego roku życia). Równolegle do 

tych ośrodków Ministerstwo Edukacji prowadzi dla dzieci w wieku od pięciu do siedmiu lat własne 

klasy przygotowawcze.  

Część z nich oprócz tradycyjnego przygotowania do rozpoczęcia nauki ma możliwość 

prowadzenia nauki i realizowania programu na poziomie pierwszej i drugiej klasy. Z możliwości tej 

korzystają dzieci wybitnie zdolne. Klasy te cieszą się dużą popularnością. Uczęszcza do nich około 

95% całej populacji w wieku od pięciu do siedmiu lat. Kadrę pedagogiczną (na poziomie wyższym, 

w cyklu cztero letnim) kształcą instytuty pedagogiczne. Nakłady finansowe na szkolnictwo w Danii 

wynoszą 7% PKB. 

Francja – pierwszym etapem wychowania dla dzieci od trzech do sześciu lat jest przedszkole, przy 

czym jako jedyny system w szkolny w państwach UE dopuszcza przyjęcie do przedszkola dzieci dwu 

letnich. Wysoki współczynnik skolaryzacji dzieci dwuletnich – 32,2%, trzyletnich – 93,7%, 

czteroletnich – 95,6%, pięcioletnich – 97,9% ukazuje wysoki stopień powszechności wychowania 

przedszkolnego. Kadrę przedszkoli przygotowują szkoły pedagogiczne dla nauczycieli przedszkoli. 

Rekrutacja odbywa się na podstawie egzaminu konkursowego, konkursowego wyniku którego 

przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymują tytuł uczeń-nauczyciel oraz odpowiednie stypendium 

przez dwa lata nauki. Jednocześnie słuchacze zobowiązani są do pracy w zawodzie nauczycielskim 

w wyznaczonych placówkach oświatowych przez minimum 10 lat od chwili ukończenia studiów. 

Nakłady finansowe na szkolnictwo wynoszą 7% PKB. 
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Szwecja – przyjmuje do przedszkola dzieci w wieku od roku do siedmiu lat. Średnia liczba dzieci 

w grupie wynosi 15 osób. Dzieci mieszkające na wsi o małym zaludnieniu są dowożone autobusami 

do wspólnego przedszkola. Dzieci specjalnej troski najczęściej są członkami normalnych grup 

przedszkolnych. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli (w przypadku dzieci specjalnej troski są 

to konsultanci).  

Do przedszkoli zatrudnia się opiekunki po ukończonym dziewięciomiesięcznym kursie 

pedagogicznym dla absolwentek dziewięcioklasowej szkoły podstawowej (przygotowanie do 

sprawowania opieki nad dzieckiem przedszkolnym). Nauczyciele zdobywają wiedzę w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej oraz w Instytutach Kształcenia Nauczycieli Przedszkola. 

Wielka Brytania – obejmuje (nieobowiązkowo) opieką przedszkolną dzieci w wieku od trzech do 

pięciu lat. Przedszkole tworzone jest wspólnie z dziećmi, rodzicami i władzami lokalnymi. Wszystkie 

problemy, nie wyłączając budownictwa nowych przedszkoli, rozwiązywane są z udziałem i przy 

pomocy rodziców.  

Nauczyciele i wychowawcy przedszkoli oraz szkół początkowych obowiązani są ukończyć trzy 

lub czteroletnie szkoły pedagogiczne i uzyskać dyplom. Koszty związane z finansowaniem oświaty 

stanowią 4% PKB. 

Belgia – pierwszym etapem sytemu szkolnego jest trzyletnie, nieobowiązkowe przedszkole dla 

dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Placówki te związane są organizacyjnie ze szkołą 

początkową. Większość przedszkoli działa na terenie tych szkół, gdyż wcześniej powstały one jako 

instytucje przygotowujące bezpośrednio do podjęcia nauki w danej placówce edukacyjnej. 

Kształcenie nauczycieli odbywa się na poziomie szkolnictwa wyższego (trzyletnie Instytuty 

kształcenia pedagogicznego). 

Luksemburg – wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od czwartego do szóstego roku 

życia, przy czym ostatni rok objęty jest przymusem szkolnym. Wprowadzenie obowiązkowej klasy 

przedszkolnej podyktowane zostało koniecznością wspólnej nauki języka luksemburskiego, 

francuskiego i niemieckiego celem ujednolicenia lingwistycznego poziomu przyszłych uczniów. 

Kształcenie kadr odbywa się na poziomie wyższym (ściśle określona liczba kandydatów, konkurs 

świadectw po ukończeniu szkoły średniej). Studia trwają trzy lata. 

Niemcy – cykl wychowania przedszkolnego jest nieobowiązkowy i trwa trzy lata. Przeznaczony jest 

dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Większość placówek utrzymywana jest przez Kościoły – 

ponad 70% i osoby prywatne, a tylko 30% podlega władzom samorządowym. Kształcenie kadr 

odbywa się na trzy lub czteroletnich wyższych szkołach pedagogicznych. 

Włochy - wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od trzeciego do szóstego roku życia 

i jest ono nieobowiązkowe. Organizacyjnie i finansowo przedszkola podlegają władzom lokalnym. 

Włochy są jedynym krajem w Unii Europejskiej realizującym proces kształcenia nauczycieli na 

potrzeby przeszkoli na poziomie szkoły średniej II stopnia. Przyszła kadrę szkoli się w trzy 
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i pięcioletnich szkołach pedagogicznych, do których przyjmuje się absolwentów ośmioletniego 

jednolitego kształcenia obowiązkowego. 

Holandia i Irlandia – w państwach tych nie istnieje szczebel wychowania przedszkolnego. 

 

Uczestnictwo dzieci w wychowaniu przedszkolnym w państwach UE w roku 
szkolnym 2006/2007 

L.p. KRAJE* % dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczających 
do przedszkoli 

1 Austria 75.9 
2 Belgia 99.3 
3 Bułgaria 69.3 
4 Cypr 70.0 
5 Dania 91.3 
6 Estonia 87.7 
7 Finlandia 50.3 
8 Francja 99.4 
9 Grecja 68.4 
10 Hiszpania 97.6 
11 Litwa 62.1 
12 Luksemburg 84.1 

13 Łotwa 79.1 
14 Malta 68.1 
15 Niemcy 91.0 
16 Polska 44.5 
17 Portugalia 77.7 
18 Republika Czeska 82.6 

19 Rumunia 73.7 
20 Słowacja 73.6 
21 Słowenia 79.4 
22 Szwecja 98.8 
23 Węgry 87.6 
24 Wielka Brytania 45.8 

25 Włochy 94.9 
Średnia  78.1 

 
Źródło: Rocznik statystyki międzynarodowej 2009, GUS. 
*Bez Irlandii i Niderlandów. W państwach tych nie istnieje szczebel wychowania 
przedszkolnego  
Wskaźnik wychowania przedszkolnego w Polsce dla dzieci w wieku 3-5 lat w roku szkolnym 
2009/2010 wynosił – 59,7% 
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Załącznik nr 5 

Notatka 

z panelu ekspertów, zorganizowanego przez NIK w dniu 9 lutego 2010 r. w celu 

omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek wychowania 

przedszkolnego i założeń do programu kontroli oraz w dniu 20 października 

2010 r. w celu omówienia wstępnych wyników kontroli 

(autoryzowana) 

Celem panelu ekspertów w dniu 9 lutego 2010 r. było zapoznanie się z opinią 

ekspertów (reprezentujących naukę i praktykę) oraz odbycie dyskusji na temat 

najpoważniejszych problemów dotyczących funkcjonowania placówek wychowania 

przedszkolnego (edukacji przedszkolnej). 

W panelu udział wzięli eksperci: 

1. Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

2. Aleksander Tynelski – Naczelnik w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

3. Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska – Dyrektor Instytutu Wspomagania 

Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

4. Ewa Zielińska – pedagog, doradca metodyczny, autorka i współautorka wielu 

książek o tematyce wychowania przedszkolnego. 

5. Teresa Ogrodzińska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego 

w Warszawie. 

6. Tomasz Elbanowski – Rzecznik Praw Rodziców. 

7. Jolanta Gałczyńska – Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

8. Jolanta Olszewska - Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

9. Halina Kurpińska – Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Spotkanie prowadził Józef Górny, Wiceprezes NIK oraz Grzegorz Buczyński, Dyrektor 

Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, który przedstawił cel i zakres 

kontroli NIK oraz zwrócił się do uczestników spotkania z prośbą o wypowiedzi na temat 

trafności zakresu kontroli (podmiotowego i przedmiotowego), przyjętego w założeniach 

kontroli i propozycji ewentualnego jej uzupełnienia, a także wskazania barier i zagrożeń 

związanych z funkcjonowaniem placówek wychowania przedszkolnego. 

W wypowiedziach eksperci zwrócili uwagę na niżej przedstawione problemy: 

Krystyna Szumilas - zaznaczyła, że Ministerstwo jest w trakcie zmian systemowych wychowania 

przedszkolnego i wyniki kontroli pozwolą na ocenę dokonanych zamian. Podkreśliła znaczenie 

wychowania przedszkolnego, które powinno spełniać dwie zasadnicze funkcje, tj. edukacyjną 
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i opiekuńczą. Podkreśliła, że upowszechnienie wychowania przedszkolnego, to przede wszystkim 

zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do funkcji wychowawczo – edukacyjnej.  

Poprzednia kontrola NIK w zakresie wychowania przedszkolnego wskazała na potrzebę 

uelastycznienia systemu wychowania przedszkolnego, co Ministerstwo zrealizowano poprzez 

wprowadzenie tzw. innych form wychowania przedszkolnego. Zaapelowała, aby podczas kontroli 

NIK równoznacznie objąć kontrolą zarówno przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych jak również inne formy wychowania przedszkolnego, albowiem MEN przywiązuje 

ogromną wagę to tego, by dotrzeć z ofertą edukacyjną do każdego dziecka. Za ważny element 

wychowania przedszkolnego uznała sprawowanie funkcji opiekuńczej poprzez prowadzenie 

przedszkoli całodziennych.  

Przyjęty przez Ministerstwo program zwiększenia dostępności do wychowania przedszkolnego jest 

skierowany przede wszystkim do dzieci z terenów wiejskich, bowiem ta grupa dzieci jest 

w najmniejszym stopniu objęta wychowaniem przedszkolnym zaś celem Ministerstwa jest zwiększenie 

liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, a nie tylko zwiększanie (statystyczne) liczby placówek 

wychowania przedszkolnego. Podkreśliła, że realizacja przez dzieci pięcioletnie, obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego, może być organizowana w ramach tzw. innych form wychowania 

przedszkolnego, ponieważ są to równoważne wobec przedszkoli i szkół formy organizacyjne, a ustawa 

o systemie oświaty równoprawnie traktuje wszystkie miejsca wychowania przedszkolnego.  

Wskazała, że w poprzednim systemie prawnym, rodzice decydowali o tym, czy poddać dziecko 

diagnozie w poradni psychologiczno – pedagogicznej, czy też nie. W obecnym systemie, diagnoza 

przedszkolna jest obowiązkowa i prowadzona przez nauczycieli, poprzedzona jest ona systematyczną 

obserwacją wszystkich dzieci, co jednocześnie nakłada na nauczycieli dużą odpowiedzialność.  

Podkreśliła, że musimy zadbać, aby jak największą liczbę dzieci z terenów wiejskich objąć 

wychowaniem przedszkolnym. Warto zwrócić uwagę na zmiany prawa w systemie oświaty 

wprowadzone od 2004 r. Przyczyniło się to do zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i liczby 

dzieci objętych tym wychowaniem. W 2004 r. wychowaniem przedszkolnym obejmowano około 

55% wszystkich dzieci. W 2009 r. wychowaniem tym objęto 69,2% wszystkich dzieci. W latach 2004 

– 2006 objęto dodatkowo: – 30 tys. dzieci 3 – letnich, 32 tys. dzieci 4 – letnich oraz 22 tys. dzieci 

5 – letnich. W latach 2008 – 2009 utworzono: 43 tys. miejsc dla dzieci 3 –letnich, 48 tys. miejsc dla 

dzieci 4 – letnich oraz 61 tys. miejsc dla dzieci 5 – letnich. Podkreśliła rolę promocji wychowania 

przedszkolnego, która jest niezmiernie ważna. Stwierdziła m.in., że w miastach istnieje taka 

promocja, lecz na wsiach brak jest promowania uczęszczania do przedszkoli. W Planie Konsolidacji 

Finansów Publicznych została podjęta kwestia szerokiego upowszechniania wychowania 

przedszkolnego oraz uelastycznienie systemu wychowania. Na wychowanie przedszkolne zostaną 

skierowane środki z Unii Europejskiej.  

Jolanta Gałczyńska – wymieniła na wstępie zalety systemu wychowania, do których m.in. 

zaliczyła: wysokie kwalifikacje nauczycieli przedszkoli, mechanizm podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych poprzez istniejący system awansu zawodowego nauczycieli, obowiązkowe roczne 

 51



Załączniki 

przygotowania dzieci w klasach zerowych oraz umożliwienie prowadzenia wychowania 

przedszkolnego w innych niż przedszkole formach.  

Podkreśliła, że poza systemem wychowania przedszkolnego pozostaje w Polsce około 500 tys. 

dzieci. Nadal nie rozwiązany jest problem braku miejsc w przedszkolach dla dzieci w miastach. 

Stwierdziła, że funkcjonujące tzw. inne formy wychowania przedszkolnego nie rozwiążą problemu 

wychowania przedszkolnego. Za zasadne uznała objęcie kontrolą sposobu sprawowania nadzoru 

pedagogicznego nad przedszkolami. Przypomniała, że w latach 90 - tych w Polsce doszło do 

likwidacji okolo 5 tys. przedszkoli. ZNP stoi na stanowisku, że subwencją oświatową należy objąć 

wszystkie przedszkola publiczne. W zakresie finansowania działalności przedszkoli, wyraziła opinię, 

że obowiązek finansowania ich działalności powinien spoczywać na gminach, a rodzice tylko 

w niewielkim stopniu powinni współfinansować tę działalność.  

Bardzo dobrze oceniła wprowadzenie w przedszkolach obowiązkowej diagnozy dzieci 

rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych. Podkreśliła znaczenie współpracy przedszkoli 

z lokalnymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w zakresie tej diagnozy oraz konieczność 

zacieśnienia tej współpracy. Zwróciła się do organizatorów panelu, aby podczas kontroli 

w jednostkach samorządu terytorialnego zwrócić uwagę na problematykę ustalania przez te 

jednostki, opłat za pobyt dzieci na zajęciach ponadprogramowych. 

Teresa Ogrodzińska – odniosła się do możliwości upowszechniania wychowania przedszkolnego 

poprzez tzw. inne formy wychowania przedszkolnego. Podkreśliła, że wprowadzenie do ustawy 

oświatowej tzw. innych form wychowania przedszkolnego było bardzo potrzebne, zwłaszcza ze 

względu na sytuację dzieci wiejskich. Zwróciła uwagę na to, ze te formy, które w założeniu miały 

być bardzo elastyczne coraz bardziej zbliżają się do klasycznego przedszkola. Wyśrubowane 

wymagania sanitarne, lokalowe i kadrowe prowadzą do ograniczenia ich funkcjonowania. W efekcie 

„inne formy”, które miały stać się „kołem napędowym” do zmiany sytuacji przedszkolnej na wsiach, 

rozwijają się bardzo powoli i nie odgrywają poważnej roli w podnoszeniu wskaźnika 

upowszechniania edukacji przedszkolnej w Polsce. 

Podkreśliła, że rozporządzenia dotyczące funkcjonowania innych form wychowania 

przedszkolnego uniemożliwiają jakościową pracę nauczyciele – przy różnowiekowej grupie liczącej 

do 25 dzieci i prowadzonej przez jednego nauczyciela, w żadnym przypadku nie można mówić 

o działaniu edukacyjnym. Jest to świetlicowa forma opiekuńcza, a nie edukacja. Następnie 

zaproponowała podjecie prac nad uelastycznieniem tego systemu np. poprzez zróżnicowanie 

organizacyjne „innych form” i obniżenie wygórowanych wymagań bhp i Sanepidu. Wskazała na zbyt 

wygórowane wymagania sanitarne i kubaturowe wobec osób (organów) prowadzących „inne 

formmy” wychowania przedszkolnego, co bardzo podraża koszty prowadzenia tych form. Za 

poważną przeszkodę uznała brak możliwości współpracy na poziomie gminy instytucji edukacyjnych 

i pomocy społecznej. Zrezygnowanie z resortowości pozwoliłoby gminom na znalezienie większych 

środków finansowych na wychowanie przedszkolne. 
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Poważna przeszkoda w dążeniu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej jest także brak 

nowoczesnej oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli oraz brak 

profesjonalnego wsparcia merytorycznego. Zwróciła także uwagę na brak objęcia nauczycieli 

prowadzących zajęcia w punktach przedszkolnych systemem awansu zawodowego. Uznała, że 

znaczący wzrost wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego w ostatnich latach związany jest 

przede wszystkim z dotacjami z UE. Warto przeprowadzić staranny monitoring, by mieć twarde dane 

na temat działania przedszkoli i „innych form” po zakończeniu dotacji unijnych. 

Podkreśliła, że bez subwencji oświatowej dla gmin na wychowanie przedszkolne nie jest 

możliwe szybkie osiągnięcie wskaźników określonych w Strat3egii Lizbońskiej. Konieczna jest 

subwencja – przynajmniej dla pięciolatków oraz programu umożliwiające dostęp do edukacji 

przedszkolnej dzieci wiejskich. 

Tomasz Elbanowski – podkreślił, że nie należy stawiać znaku równości między tradycyjnymi 

przedszkolami a innymi formami wychowania przedszkolnego. Wskazał, że podczas kontroli 

przedszkoli warto zwrócić uwagę na: problematykę mycia zębów przez dzieci, odległość pomiędzy 

toaletą a klasą w szkołach, w których prowadzone są „zerówki”, czy świetlice szkolne są 

„przechowalniami” dzieci uczęszczającymi do „zerówek”, na prowadzenie zajęć w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych w godzinach popołudniowych, tzw. „druga zmiana”, zbyt 

liczne grupy wychowawcze, niedostosowanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci, 

niewłaściwe zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli, w tym tzw. „wysyp matek samotnie 

wychowujących dzieci”.  

Za zasadne uznał sprawdzenie w toku kontroli: w jaki sposób zostanie rozwiązany problem 

dowożenia dzieci pięcioletnich do przedszkoli, a w przypadku niewielkiej odległość pomiędzy 

miejscem zamieszkania a przedszkolem kto zapewni bezpłatny transport tym dzieciom. Za konieczne 

uznał, aby realizacja podstawy programowej odbywała się we wczesnych godzinach dnia, a nie 

w godzinach popołudniowych. Podkreślił by zwrócić szczególną uwagę na problematykę 

przenoszenia przez gminy zajęć „zerówek” z przedszkoli - do szkół podstawowych, co z punku 

widzenia pedagogicznego oceniła jako niewłaściwe. 

Zwrócił uwagę, że nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadziła 

ogrom zmian w przedszkolach. Z informacji uzyskanych od rodziców wynika, że na rodziców dzieci 

sześcioletnich wywierana jest presja, by kierować dzieci do klas „zerowych” zorganizowanych 

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Stwierdził, że w Polsce zostało 

zamkniętych około pięć tys. przedszkoli z powodów finansowych. Jeżeli nie będzie subwencji 

oświatowej dla przedszkoli – zostaną one zlikwidowane. Nierozwiązanym problemem jest kwestia 

„diagnozy przedszkolnej” dzieci pięcioletnich - kto ma tę diagnozę przeprowadzać (przed 

wprowadzeniem przepisów wprowadzających „diagnozę przedszkolną”, tylko 1% dzieci „nadawało 

się do klasy pierwszej)”. 
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Halina Kurpińska - wskazała na zalety obecnego systemu wychowania przedszkolnego, tj.: wysoki 

poziom wykształcenia nauczycieli przedszkoli oraz wysoki poziom wychowania przedszkolnego 

w polskich przedszkolach.  

Zwróciła uwagę, że różne są oczekiwania i potrzeby przedszkoli wiejskich i przedszkoli 

miejskich. Nauczyciele odczuwają brak poczucia stabilizacji zawodowej. Stwierdziła, że gminy nie są 

przygotowane na objęcie dzieci pięcioletnich rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym. Pilnym problemem do rozwiązania pozostaje finansowanie przedszkoli. Placówki te 

należy objąć subwencją oświatową. 

Ewa Zielińska – omówiła zasadnicze elementy działalności każdego przedszkola. Podkreśliła, że 

każde przedszkole powinno mieć własną koncepcję funkcjonowania. Realizowana przez przedszkole 

misja powinna być zgodna z celami określonymi w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego.  

Podkreśliła m.in., aby w toku kontroli zwrócić szczególną uwagę na uregulowania zawarte 

w statutach tych placówek, a dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć 

w przedszkolu oraz poza przedszkolem. Stwierdziła, że statut placówki powinien jasno określać 

zasady organizacji zajęć dodatkowych (wykraczających poza zakres podstawy programowej) oraz 

czy zajęcia dodatkowe nie przeszkadzają w realizacji programowej? Czy określono kwalifikacje osób 

prowadzących zajęcia dodatkowe oraz zasady bezpieczeństwa podczas tych zajęć?  

Zaznaczyła, że praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest 

w oparciu o program wychowania przedszkolnego. W związku z tym ważnym jest, czy: program 

powyższy został przyjęty do realizacji w placówce, jest zgodny z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego, czy dyrektor monitoruje, sprawdza realizację podstawy programowej – plan 

nadzoru pedagogicznego? Należy dokładnie zanalizować sposób prowadzenia dokumentacji 

w placówce: dzienniki zajęć, protokoły rady pedagogicznej, plany pracy wychowawczo-opiekuńczej, 

dokumentację indywidualną oraz inne dokumenty przedszkola obrazujące jego pracę. Analizie 

poddać należy sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego sprawowany przez dyrektora 

placówki: czy taki plan został przez dyrektora opracowany i w jaki sposób jest realizowany?  

Za istotny punkt określający organizację pracy przedszkola uznała Ramowy rozkład dnia, który 

musi być zgodny z podstawą programową. Podkreśliła potrzebę skontrolowania posiadanych przez 

nauczycieli kwalifikacji oraz czy podnoszą oni swoje kwalifikacje, w tym w jaki sposób dyrektor 

placówki zapewnia nauczycielom możliwość podnoszenia przez nich kwalifikacji oraz organizuje 

doskonalenie zawodowe? Czy nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego? Jeżeli nie, 

należałoby zanalizować przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska - podkreśliła, że zasadniczym celem 

wychowania przedszkolnego jest takie ukształtowanie dziecka, by zrealizować hasło: „Mnie jest 

dobrze i innym jest ze mną dobrze”. Obecnie w przedszkolach panuje „gloryfikacja papierów”, 
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co pochłania dużą część czasu pracy nauczycieli. Uznała, że obecna podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego jest dobrze opracowana.  

Podkreśliła, że podstawy programowe nie są programem wychowania. Każda placówka 

wychowania przedszkolnego samodzielnie buduje własny program, dostosowany do potrzeb 

i możliwości dzieci, a za opracowanie i wdrożenie programu wychowania w danej placówce 

odpowiada jej dyrektor.  

Odnosząc się do problematyki objęcia dzieci 5 – letnich obowiązkiem szkolnym, podkreśliła, że 

nie wszystkie dzieci muszą iść do szkoły. Nie wszystkie dzieci pięcioletnie znajdują się 

na jednakowym poziomie rozwoju psychicznego, stąd pomysł, aby do programu wychowania 

przedszkolnego, wprowadzić powszechne badanie stopnia gotowości do szkoły. To rodzice 

podejmują ostateczną decyzję o tym, czy dziecko nadaje się do pójścia do szkoły. W przypadku 

wątpliwości rodziców, czy dziecko nadaje się do posłania do szkoły, zawsze istnieje możliwość 

skonsultowania wyników diagnozy ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

Podkreśliła, że w każdym przypadku ostateczną decyzję w sprawie swojego dziecka podejmują 

rodzice i dodała, że nie metryka a rozwój dziecka jest podstawą do podjęcia decyzji o posłaniu 

dziecka do szkoły. Obecne podstawy programowe przesunęły ciężar z nauki na wychowanie.  

Za bardzo ważny element wychowania uznała współpracę placówek wychowania 

przedszkolnego z rodzicami. Rodzice muszą być zapoznani z programem wychowania 

przedszkolnego realizowanym w placówce. 

Jolanta Olszewska – podniosła kwestię funkcjonujących w gminach, lub nie funkcjonujących - 

strategii społecznych, a zwłaszcza, czy ujęto w nich problematykę wychowania przedszkolnego? 

Zdaniem ZNP, gminy nie zwracają należytej uwagi na problematykę wychowania przedszkolnego. 

Wynikiem tego jest powszechna prywatyzacja istniejących placówek wychowania przedszkolnego. 

Za istotną kwestię uznała zapewnienie nauczycielom przedszkoli poczucia stabilizacji zawodowej 

(nauczyciele z własnych środków podnoszą kwalifikacje zawodowe). Odnosząc się do 

rygorystycznych warunków sanitarnych wymaganych od organów prowadzących przedszkola 

stwierdziła, że wymagania w tym zakresie stawiane przez SANEPID są konieczne i mobilizują gminy 

do dbałości o przedszkola.  

Aleksander Tynelski – podkreślił, ze w Polsce nie ma gminy, która nie prowadziłaby wychowania 

przedszkolnego. 

Celem panelu ekspertów zorganizowanego w dniu 20 października 2010 r. było 

zapoznanie się z opinią ekspertów (praktyków oraz teoretyków) oraz odbycie dyskusji 

na temat najważniejszych problemów związanych z realizacją zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego - wynikających z ustawy o systemie oświaty - przez gminy 

(miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie) oraz zadań ustawowych i statutowych 

realizowanych przez placówki wychowania przedszkolnego – na tle wstępnych wyników 

kontroli NIK. 
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W panelu uczestniczyli ci sami eksperci, którzy wzięli udział w spotkaniu w dniu 

9 lutego 2010 r., a ponadto: 

1. Krzysztof Baszczyński – Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

2. Monika Kończyk – Sekcja Krajowa Oświata i Wychowanie NSZZ „Solidarność”. 

Panel prowadził Józef Górny, Wiceprezes NIK oraz Grzegorz Buczyński, Dyrektor 

Departamentu Nauki Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, który przedstawił 

problemy do dyskusji.  

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu zwracali uwagę na niżej przedstawione sprawy. 

Krystyna Szumilas - podziękowała NIK za przeprowadzenie kontroli dodając, że nadrzędnym 

celem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest dobro dzieci uczęszczających do przedszkoli. 

Stwierdziła, że kontrola wykazała szereg różnych barier w rozwoju tego wychowania, w tym m.in. 

zbyt małą elastyczność w zakresie prowadzonych tzw. innych form wychowania. Pokreśliła, że 

chodzi o to, aby dać jak największej liczbie dzieci możliwość skorzystania z tego wychowania, 

a w ostatnich latach wiele zrobiono, aby usprawnić istniejący system. Przykładem tego jest m.in. 

zmiana ustawy o systemie oświaty oraz budowanie świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej. 

Efektem tych działań jest fakt, że w ostatnim okresie zwiększa się liczba przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, zwiększa się również liczba dzieci 

objętych tym wychowaniem.  

Podkreśliła, że chodzi o to, aby ten trend utrzymać oraz przyspieszyć. Ministerstwo 

przedstawiło podstawy programu rozwoju edukacji przedszkolnej w wielu dokumentach 

rządowych. Istnieje 4 - letni plan strategiczny rządu i w tym planie zagadnienia wychowania 

przedszkolnego są bardzo mocno artykułowane. Istnieje plan konsolidacji finansów publicznych, 

w którym jeden rozdział został poświęcony wychowaniu przedszkolnemu. Wprowadzono tzw. inne 

formy wychowania przedszkolnego. Barierą w rozwoju wychowania przedszkolnego był przepis 

dotyczący ustalania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Usunięto tę barierę, dokonując stosownej 

nowelizacji z dniem 1 września 2010 r. ustawy o systemie oświaty. Został obniżony wiek 

obowiązku szkolnego, co w ocenie MEN pozwoli gminom uzyskać z tego tytułu subwencję 

oświatową. Należy wyrazić nadzieję, że gminy skieruję wolne środki na wychowanie przedszkolne 

wobec dzieci w wieku 3 – 5 lat. Dokonano analizy czasu pracy nauczycieli w przedszkolach. 

Od 1.09.2009 r. nauczyciele mają obowiązek realizacji nowej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Dokonano zamian w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli, w którym zrównano kwalifikacje nauczycieli przedszkoli i nauczycieli nauczania 

początkowego. Przed nauczycielami stoją nowe wymagania w zakresie doskonalenia 

zawodowego. Podkreśliła, że nieprawdziwe są zarzuty, by Ministerstwo dążyło do konsolidacji 

oddziałów przedszkolnych. To samorząd terytorialny decyduje o tym, czy budować nowe 

przedszkole, czy w istniejących placówkach szkolnych tworzyć nowe oddziały. 
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Krzysztof Baszczyński – wyraził obawę, że nieprawidłowości stwierdzone przez NIK, z upływem 

lat będą się zwiększać, bowiem zmniejszeniu uległa rola nadzoru pedagogicznego ze strony kuratora 

oświaty. Nadzór ten jest coraz bardziej „miękki”. Związek jest bardzo zainteresowany, aby rząd 

przygotował program dla edukacji przedszkolnej, w którym większy nacisk będzie skierowany 

na tradycyjne formy wychowania przedszkolnego, a nie na alternatywne. Mamy obecnie ok. 40% 

dzieci pozostających poza zasięgiem wychowania przedszkolnego. Czy te dzieci zostaną objęte 

tradycyjnym przedszkolem, czy formami alternatywnymi? Poinformował, że projekt ustawy 

obejmującą subwencją oświatową przedszkola jest już w Sejmie R.P. Uznał, że bez pomocy 

państwa, powrót do poziomu upowszechnienie wychowania przedszkolnego sprzed transformacji 

ustrojowej będzie niemożliwy.  

Odnosząc się do kwalifikacji nauczycieli uczących w innych formach wychowania przedszkolnego 

podkreślił, że to związek doprowadził do sytuacji, w której od nauczycieli uczących w tych formach 

wymagane są stosowne kwalifikacje. Zwrócił zebranym uwagę, że nauczyciele zatrudnieni w tych 

formach nie posiadają możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego, a zatem należałoby się 

zastanowić nad sfinansowaniem tego dokształcania z budżetu państwa. Związek obawia się, że 

w sytuacji kiedy dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego obniżane są standardy ich 

funkcjonowania, samorządy będą dążyć do prowadzenia wychowania przedszkolnego tylko w tych 

formach, gdyż są tańsze. Zwrócił uwagę, że kadrę zatrudnioną w tzw. innych formach wychowania 

przedszkolnego należy objąć Kartą Nauczyciela. W ocenie związku, nadzór pedagogiczny nad 

placówkami wychowania przedszkolnego, zostanie faktycznie zlikwidowany w sytuacji proponowanych 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian prawa oświatowego. 

Jolanta Olszewska – zwróciła uwagę na brak w gminnych strategiach – zadań związanych 

z wychowaniem przedszkolnym. Można zauważyć w obecnej chwili, że gminy dążą do powoływania 

tylko tzw. alternatywnych form wychowania przedszkolnego, pomijając tworzenie tradycyjnych 

przedszkoli. Jest to tendencja rosnąca. Dodała, że w Polsce nie ma programu wspierającego rozwój 

terenów przedszkolnych (placów zabaw) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 

przebywającym na tych terenach. Gminy nie mają w tym zakresie wsparcia. 

Teresa Ogrodzińska – odniosła się do niepokojącego jej zdaniem, przekraczania limitów 25 dzieci 

w jednym oddziale przedszkolnym. Jest to bardzo niepokojące zjawisko, bowiem już grupa 25 dzieci 

w regularnym przedszkolu to bardzo liczna grupa. Zdaniem Fundacji, prowadzenie zajęć z grupą 25 

dzieci w tzw. innej formie wychowania przedszkolnego nie zapewnia właściwych warunków 

przygotowania dzieci do życia i do szkoły. Kolejną kwestią jest kwestia finansowania tzw. innych 

form wychowania przedszkolnego ze środków Unii Europejskiej. Ważnym byłoby ustalenie, jaki 

procent dzieci został objęty wychowaniem przedszkolnym dzięki funduszom unijnym oraz jak 

wesprzeć gminy (które otrzymują obecnie duże środki unijne) po zakończeniu tego finansowania. 

Wyraziła nadzieję, że rodzice „wymuszą” dalsze funkcjonowanie tych form po zaprzestaniu tego 

finansowania. Wydaje się ważnym zwrócenie uwagi na sposób przeprowadzania konkursów 

na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przez poszczególne województwa.  
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W opinii Fundacji, bardzo duża część pieniędzy kierowana do innych form wychowania 

przedszkolnego jest przeznaczana na promocję oraz zajęcia dodatkowe. Jest to dobre 

rozwiązanie, jednak Fundacja postuluje ograniczenie tych kwot, przeznaczając je w większym 

stopniu na prowadzenie zajęć z dziećmi. Zwróciła uwagę na funkcjonowanie w części gmin 

w Polsce, tzw. alternatywnych form wychowania przedszkolnego np. Klubów Przedszkolaka. 

Gminy, w których funkcjonują te formy, nie mają dostępu do środków unijnych, bowiem środki 

te są wyłącznie kierowane na funkcjonowanie tzw. innych form wychowania przedszkolnego. 

Warto zwrócić na to uwagę i ewentualnie udzielić gminom stosownego wsparcia. Zgodziła się z 

opinią NIK, że inne formy wychowania przedszkolnego są za mało elastyczne, ponieważ 

dokładnie takie jest doświadczenie Fundacji. Kolejne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji 

Narodowej coraz bardziej tę elastyczność ograniczają. Standardy wymagań dla tych form są 

niemal identyczne jak dla klasycznego przedszkola.  

Warto zwrócić uwagę na potrzebę uelastycznienia przepisów dotyczących tych form. Bardzo 

martwi fakt, że tzw. inne formy wychowania przedszkolnego nie przyczyniły się do wzrostu 

wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego. Można tu mówić oporażce tych form 

i jednocześnie zastanowić się nad przyczyną – skąd ta porażka się bierze? Za niepokojący uznała 

fakt niskiego wykorzystania przez gminy środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe 

nauczycieli przedszkoli. Należy zastanowić się nad potrzebą przygotowania nowych kadr 

nauczycielskich, jeżeli mamy osiągnąć wyższe wskaźniki upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego w Polsce. 

Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska - wyraziła podziękowanie za podjęcie przez NIK 

trudu dokonania oceny działalności pedagogicznej prowadzonej w przedszkolach. Stwierdziła, że taka 

ocena została dokonana po raz pierwszy - należy bardzo podziękować za podjęcie się tego zadania. 

Proces świadomości pedagogicznej w Polsce wzrasta, co jest bardzo obiecujące na przyszłość.  

Podkreśliła, że wzrasta świadomość rodziców w zakresie posyłania dzieci do przedszkola. Liczba 

odmów przyjęć dzieci do przedszkola, świadczy o wzroście tej świadomości. Jest to również 

wskaźnik potrzeby wychowania przedszkolnego. Polskie dzieci otrzymują obecnie zbliżoną ofertę 

przedszkolną, zarówno w klasycznych przedszkolach jak i w innych formach wychowania 

przedszkolnego. To jest już dużo. Mamy bowiem alternatywę – albo tworzyć warunki rozwoju 

wychowania przedszkolnego, albo zaniechać takich działań. Jestem za systematycznym rozwojem 

tych warunków. Zwróciła uwagę na wysoki wskaźnik (10%) dzieci 6 – letnich, nie uczęszczających 

na zajęcia, co uznała za zjawisko niepokojące. 

Monika Kończyk - podkreśliła, że Polska jest czwartym krajem od końca w Europie, jeżeli chodzi 

o udział dzieci 4, 5 – letnich w edukacji przedszkolnej. W krajach OECD wskaźnik ten kształtuje się 

na poziomie ok. 70%, a w krajach Unii Europejskiej wynosi on 80 %.  

Z analiz danych dotyczących finansowania edukacji przedszkolnej wynika, że publiczne 

pieniądze przeznaczane na edukację przedszkolną są o wiele mniejsze niż pieniądze przeznaczane 

przez samorządy. Stwierdziła, że mamy drogą edukację, co nie przekłada się na wskaźnik udziału 
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dzieci w tej edukacji. Ważnym jest, aby Ministerstwo Edukacji Narodowej zdawało sobie sprawę 

z tego, że w najbliższych latach w placówkach wychowania przedszkolnego będzie brakowało okolo 

30 tys. wykwalifikowanych nauczycieli. Podkreśliła, iż szczególnie istotnym jest, by rodzice mieli 

szeroki wybór form wychowania przedszkolnego. Zwróciła uwagę na właściwy nadzór pedagogiczny 

nad działalnością tzw. innych form wychowania przedszkolnego. Za konieczne uznała zapewnienie 

tym formom, właściwej jakości nauczania.  

Nie zgodziła się z marginalnym traktowaniem tzw. alternatywnych form wychowania 

przedszkolnego, ponieważ ich przyrost w ostatnim czasie jest istotny. Jednocześnie zwróciła uwagę 

na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, albowiem z sygnałów 

docierających do związku wynika, że nie funkcjonują one przez cały rok szkolny. Ponadto, 

podkreśliła szczególnie ważną jej zdaniem, rolę właściwego dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli przedszkoli. Jeżeli chcemy, aby do 2020 r. zatrudnić dodatkowo 30 tys. 

nauczycieli, to należy o to zadbać. 

Tomasz Elbanowski– stwierdził, że odbiera od rodziców dzieci wiele sygnałów, że w kraju 

dochodzi do przekształcania dotychczasowych przedszkoli publicznych w placówki niepubliczne 

(np. w Goleniowie) z jednoczesnym obniżaniem standardów ich funkcjonowania.  

Oszczędza się na wszystkim, np. dziećmi opiekuje się sprzątaczka. Władze oświatowe preferują 

rozwój placówek niepublicznych kosztem placówek publicznych. Dodał, że gminy nie prowadzą 

analiz z zakresu przygotowania do objęcia 5 – latków obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym od 2011 roku. Jest to niepokojące. Jeżeli gminy nie są właściwie do tego zadania 

przygotowane, należy rozłożyć ten proces na kilka lat.  

Uważa, że jedynym narzędziem umożliwiającym zwiększenie stopnia upowszechnia 

wychowania przedszkolnego jest objęcie tych placówek subwencją oświatową. Stowarzyszenie 

wraz z innymi organizacjami zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, aby taką 

subwencją objąć wszystkie przedszkola. Uznał, że tylko państwo jest w stanie udźwignąć ten 

obowiązek – gminy nie są w stanie temu podołać. Wyraził zaniepokojenie, faktem łączenia 

przedszkoli ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjów z podstawówkami. Powstają twory, 

w których przebywają dzieci od 2,5 lat do lat kilkunastu. Z sygnałów od rodziców wynika m.in., że 

podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie ruchu na świeżym powietrzu nie 

jest realizowana. Rodzice dzieci uczęszczających do tzw. zerówek zgłaszają nam sygnały, że dzieci 

w okresie zimowym nie wychodzą na świeże powietrze, ponieważ nikt nie pomaga tym dzieciom 

w ubraniu się. Z tego również względu, istniejące przy szkołach place zabaw stoją puste. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na rozdzielenie dzieci najmłodszych od dzieci starszych 

w oddziałach przedszkolnych w celu zapewnienia najmłodszym właściwego bezpieczeństwa. 

Poinformował, że otrzymuje od rodziców informacje z których wynika, że na rodziców przerzucane 

są koszty np. zakupu dla dzieci środków czystości (mydła, papieru toaletowego itp.). Tworzenie 

tzw. konglomeratów edukacyjnych w postaci dużych zespołów prowadzi w efekcie do likwidacji 

najbardziej wartościowych placówek, tj. gminnych przedszkoli. Wyraził obawę, że za kilka lat 
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najbardziej wartościowe gminne przedszkola ulegną likwidacji, ponieważ, dzieci z przedszkoli 

przejdą do szkół. Można mieć obawę, że w przyszłości dzieci 3 i 4 - letnie zostaną wchłonięte 

przez system żłobkowy, co doprowadzić może do likwidacji istniejących przedszkoli. 
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Załącznik nr 6 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 

6. Minister Edukacji Narodowej 

7.  Minister Finansów 

8.  Minister Sprawiedliwości 

9. Rzecznik Praw Dziecka 

10. Rzecznik Praw Obywatelskich  

11. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

12. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

13. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

14. Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

15. Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

16. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej 

17. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

18. Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
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