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Wykaz stosowanych skrótów i pojęć  
 

dzienny opiekun – osoba fizyczna zatrudniana przez gminę lub osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy 
o pracę albo umowy o świadczenie usług. Dzienny opiekun sprawuje 
opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie 
znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest 
niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 
trojgiem dzieci1 

klub dziecięcy – w klubie dziecięcym zapewnia się opiekę dzieciom od pierwszego roku 
życia w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,  
w wymiarze do 5 godzin dziennie2 

niania – osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi – od ukończenia przez nie 
20 tygodnia życia do 3 lat, na podstawie umowy o świadczenie usług 
(umowy uaktywniającej)3 

przedszkole niepubliczne – to placówka prowadzona przez osoby prawne inne niż samorządy  
(np. firmy, spółki, stowarzyszenia, fundacje), albo przez osoby fizyczne.  
W placówce takiej realizuje się programy wychowania przedszkolnego 
uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi 
przepisami, nie jest ona natomiast zobowiązana (w odróżnieniu od 
analogicznych placówek publicznych) do zapewnienia bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ 
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie oraz przeprowadzania 
rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności4 

placówka wychowania 
przedszkolnego 

– przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma 
wychowania przedszkolnego 

rozporządzenie MEN w sprawie 
przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego  

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.  
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych 
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego5 

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty  

– ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw6  

ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty  

– ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw7  

żłobek – placówka, w której zapewnia się opiekę dzieciom od ukończenia  
20 tygodnia życia w warunkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych, w tym pielęgnacyjną i edukacyjną, w wymiarze do 10 godzin 
dziennie8  

                                                           
1 Art. 36 i 38 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157). 
2 Art. 7 ust. 2, art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
3 Art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
4 Art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.). 
5 Dz. U. poz. 1942. 
6 Dz. U. poz. 827, ze zm. 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 35, ze zm. 
8 Art. 7 ust. 1, art. 10 i art. 12 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
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WPROWADZENIE 
W pełni zintegrowane i ogólnodostępne usługi wczesnodziecięcej opieki i edukacji – nastawione w równym 
stopniu na edukację i opiekę nad dziećmi – są ważnym elementem spójnego systemu edukacji i opieki  
w Polsce. Istotne zmiany w kontrolowanym obszarze zaszły od 2011 r., po wprowadzeniu ustawy o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3, która rozszerzyła zakres usług dotyczących opieki na dzieckiem, a zadania  
z zakresu opieki nad małymi dziećmi wpisano w katalog zadań własnych gminy.  

Ustawa o systemie oświaty, w wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty, stopniowo rozszerza prawo do korzystania, przez dzieci trzy  
i czteroletnie, z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego 
oraz nakłada na samorządy szereg zadań związanych z poprawą dostępności do miejsc w przedszkolach, 
gwarantując jednocześnie dodatkowe środki na realizację tego zadania. Z kolei przepisy wprowadzone 
ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty skutkują pozostawieniem od roku 
szkolnego 2016/2017 sześciolatków w przedszkolach, co rodzi określone konsekwencje finansowe  
i organizacyjne dla gmin. Zgodnie z ww. zmianami przywrócono także kontrolę kuratorów oświaty nad 
działaniami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania sieci placówek przedszkolnych 
pod kątem zapewnienia miejsc wszystkim dzieciom uprawnionym do wychowania przedszkolnego. 

Miernikiem określającym poprawę upowszechnienia wychowania przedszkolnego, osiągniętą po wdrożeniu 
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, miał być wzrost udziału 
dzieci w wieku trzech, czterech i pięciu lat w edukacji przedszkolnej wyrażony wskaźnikiem procentowym  
w stosunku do populacji danego rocznika. Przewiduje się, że co najmniej 83% dzieci trzyletnich, co najmniej 
90% czteroletnich i co najmniej 97% dzieci w wieku pięciu lat weźmie udział w wychowaniu przedszkolnym. 
Tym samym oczekuje się, że wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3–5 
lat osiągnie poziom co najmniej 90%. 

W ostatnich latach stopień upowszechnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej w województwie świętokrzyskim rósł, ale nadal należy do najniższych w kraju.  

Wykres 1. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnych w latach  2009-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z BDL GUS9  

Rada Unii Europejskiej zwróciła Polsce uwagę na niski udział kobiet w rynku pracy, co może wynikać 
częściowo z niedostatecznej dostępności placówek opieki nad dziećmi. Polska plasuje się znacznie poniżej 
średniej UE, jeżeli chodzi o liczbę dzieci poniżej trzech lat, dla których udostępniane są formalnie 
funkcjonujące placówki opieki 10. Rada zaleciła podjęcie działań w celu zapewnienia stabilnego finansowania 
placówek opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz, w celu zwiększenia wskaźnika przyjmowania do 
tych placówek dzieci poniżej trzech lat. Docelowy wskaźnik zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi  
w wieku do lat trzech określono na 33%.  
                                                           
9 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
10 Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz opinia Rady 
o przedstawionym przez Polskę zaktualizowanym programie konwergencji na lata 2011-2014 (Dz. U. C 217 z 23 lipca 2011 r.,  
str. 5). 
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Wykres 2. Odsetek dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych  
w przedszkolach wg GUS oraz danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z BDL GUS (dane na 31 XII każdego roku)  

*wg danych ze sprawozdania z realizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dane wg stanu na 30 VI i 31 XII każdego roku). 

W Polsce, jak i w wielu krajach Europy obserwuje się od lat tendencję zmniejszenia przyrostu naturalnego11. 
W krajach Unii Europejskiej współczynnik ten w ciągu ostatnich 5 lat spadł o niemal 350 tys. W Polsce, 
 w analogicznym okresie, przyrost naturalny zmniejszył się o niemal 34 tys., co stawia nas na 4 miejscu 
wśród krajów UE pod względem tempa zmniejszania się tego wskaźnika. Według najnowszych, dostępnych 
danych, przyrost naturalny w Polsce wynosił -1,3 tys.12 Województwo świętokrzyskie jest jednym  
z najszybciej wyludniających się regionów w Polsce. Od 1999 roku notuje się tu ujemny przyrost naturalny,  
a w ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców województwa spadła o ponad 32 tys.13 Na tle kraju region 
charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników przyrostu naturalnego. 
Jednym z działań mających na celu odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych może być 
zapewnienie możliwości korzystania ze zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi, co po części rozwieje 
obawy rodziców związane z pogodzeniem obowiązków wychowawczych z obowiązkami zawodowymi. 

Z roku na rok zwiększa się liczba kobiet, które nie mogą znaleźć pracy po urodzeniu dziecka. W końcu  
2013 r. było ich w rejestrach bezrobotnych 239 tys. (ponad 12,8 tys. więcej niż w tym samym okresie roku 
poprzedniego). Ze statystyk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że młode matki 
stanowią aż 81 proc. wszystkich tzw. trudnych bezrobotnych. Przyczyną trudności w znalezieniu pracy może 
być niechęć do oddawania dziecka do żłobka czy przedszkola lub trudności w uzyskaniu miejsca w tych 
placówkach, co znalazło potwierdzenie w badaniach prowadzonych w ramach projektu „Bilans Kapitału 
Ludzkiego” w latach 2010-2014 wśród osób pozostających bez zatrudnienia. 

Poprawa dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi, w szczególności na terenach wiejskich 
może służyć zwiększeniu swobody rodziców w podejmowaniu aktywności zawodowej, tworzyć zachęcające 
warunki dla młodych rodzin, a w dłuższej perspektywie wyrównywaniu szans edukacyjnych (oraz na rynku 
pracy).  
  

                                                           
11 Rozumianego jako różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. 
12 EUROSTAT - Population change - Demographic balance and crude rates at national level (grudzień 2015 r.) 
13 Na podstawie informacji z BDL GUS. 
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1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONTROLI 

1.1. Temat kontroli 

Kontrola Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech  
w województwie świętokrzyskim (nr P/16/069) została przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby 
Kontroli. 

1.2. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny, czy gminy w województwie świętokrzyskim zapewniają dostępność 
opieki przedszkolnej i opieki nad dziećmi do lat trzech. Ocena dotyczyła w szczególności: 

1) diagnozowania przez gminy potrzeb w zakresie dostępu do opieki przedszkolnej i opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech oraz planowania działania w zakresie ich zaspokojenia, 

2) zapewnienia środków na realizację opieki przedszkolnej i opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, 
3) realizacji zadań w zakresie organizacji opieki przedszkolnej i opieki nad dziećmi w wieku do lat 

trzech, 
4) zapewnienia nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych nad placówkami 

wychowania przedszkolnego i formami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. 

Kontrola została przeprowadzona w I i II kwartale 2016 r. w dziesięciu urzędach gmin (miast oraz miast  
i gmin) województwa świętokrzyskiego.  

Do kontroli wytypowano dziesięć gmin, w tym dwie gminy miejskie i po cztery gminy wiejskie i miejsko-
wiejskie w województwie świętokrzyskim.  
Dobór gmin był doborem celowym, a zastosowanymi kryteriami wyboru było: funkcjonowanie na terenie tych 
gmin placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 314 oraz korzystanie ze środków uzyskanych ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego” lub ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 MALUCH, a także średni lub wysoki wskaźnik liczby dzieci przypadających na jedno miejsce 
w przedszkolach (w 2014 r. na jedno miejsce w przedszkolu przypadało od 1,5 dzieci w wieku 3-5 lat). 

Wykaz skontrolowanych jednostek organizacyjnych i osób kierujących, stanowi załącznik nr 1 do Informacji. 

Podstawę podjęcia kontroli w urzędach gmin, stanowił art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli15, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy,  
tj. legalności, gospodarności i rzetelności. 

Kontrolą objęto okres od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. Kontrolą objęto również zdarzenia  
i dokumenty z okresu wcześniejszego jeśli miały znaczenie dla przedmiotu kontroli.  

Ponadto w trakcie kontroli, wpłynęły do Delegatury NIK w Kielcach skargi związane z realizacją wychowania 
przedszkolnego w trzech gminach objętych kontrolą. Podnoszone w ww. skargach sprawy zostały 
wyjaśnione w zakresie niewykraczającym poza przedmiotowy zakres kontroli planowej. 
  

                                                           
14 W województwie świętokrzyskim w badanym okresie tylko w 13 gminach funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi w wieku do  
lat 3, w tym tylko dwie gminy realizowały projekt ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 „Wspieranie 
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. 
15 Dz. U. z 2015 poz. 1096, ze zm. 
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. Ocena kontrolowanej działalności16 
W objętych kontrolą gminach województwa świętokrzyskiego w latach szkolnych 2013/2014-
2015/2016 zapewniono miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, 
których rodzice o to wnioskowali. W roku szkolnym 2016/2017 większość z tych gmin nie zapewniła 
miejsc w przedszkolu dla wszystkich zgłoszonych dzieci, co było spowodowane brakiem właściwego 
rozpoznania zapotrzebowania na opiekę przedszkolną oraz koniecznością zabezpieczenia miejsc  
w przedszkolach dodatkowej grupie dzieci sześcioletnich.  
Ogółem zabrakło miejsc dla 243 dzieci, w tym dla 51 dzieci w wieku od czterech do pięciu lat. Gminy 
aktywnie poszukiwały możliwości uzupełnienia brakujących miejsc. W pięciu gminach zaproponowano 
rodzicom dzieci czteroletnich niezakwalifikowanych do przedszkoli miejsca w placówkach, które oferowały 
opiekę w krótszym czasie niż wnioskowany17. Innym rozwiązaniem było kierowanie dzieci do tworzonych 
doraźnie „zamiejscowych” oddziałów przedszkoli w szkołach. W trzech gminach zorganizowano dodatkowe 
oddziały przedszkolne funkcjonujące na „drugą zmianę” (tj. od godziny 12 lub 13) lub oferowano możliwość 
opieki przedszkolnej w placówkach znajdujących się w znacznej odległości od wnioskowanego przedszkola 
(nawet do 5 km).  
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, dotyczące nierzetelnego nadzoru nad prawidłowością 
i przejrzystością procesu rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego, mogły negatywnie 
wpłynąć na zapewnienie miejsc w przedszkolach na rok szkolny 2016/2017. W czterech gminach 
przyjęto zasady rekrutacji, skutkujące ograniczeniem prawa dzieci sześcioletnich do realizacji wychowania 
przedszkolnego18 lub ograniczeniem prawa do kontynuacji tego wychowania19 w placówce wybranej przez 
rodziców. Opracowane w siedmiu gminach zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach przedszkolnego zawierały postanowienia o kryteriach rekrutacji niezgodne z art. 20c ust. 2-6 
ustawy (np. nie zapewniono pierwszeństwa w ubieganiu się o miejsca w przedszkolach dzieciom 
niepełnosprawnym), a przyjęte zasady pracy komisji rekrutacyjnych w przedszkolach naruszały przepisy 
rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Na skutek działań NIK 
podjętych w trakcie kontroli, postępowania rekrutacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Większość gmin nie ustaliła aktualnej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, 
wymaganej art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, co skutkowało m.in. brakiem możliwości 
podejmowania wymaganych działań przez kuratora oświaty, zobowiązanego od 2016 r. do kontroli 
zgodności sieci z przepisami oświatowymi20, zgodnie z którymi ustalona w gminie sieć placówek 
wychowania przedszkolnego powinna zapewniać m.in. możliwość realizowania wychowania przedszkolnego 
wszystkim dzieciom czteroletnim i pięcioletnim, a od 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim. Dwie 
gminy podjęły w trakcie kontroli działania w celu ustalenia ww. sieci placówek, ale nie zachowały 
wymaganych procedur. 

Nadzór sprawowany przez organy wykonawcze siedmiu gmin nad realizacją zadania dotyczącego 
zapewnienia opieki przedszkolnej w aspekcie organizacyjnym, zapewnienia warunków bezpiecznej 
opieki i nauki oraz w wymiarze finansowym był niewystarczający. Tylko w jednej ze zobowiązanych 
do tego sześciu gmin prowadzono rzetelny nadzór nad placówkami opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3, a jedynie w dwóch gminach rzetelnie sporządzano sprawozdania rzeczowo-finansowe  
z zakresu realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

                                                           
16 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
17 Niezgodnie z wymogiem zawartym w art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty. 
18 Niezgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2016 r. 
19 Niezgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 
20 Zgodności z art. 10 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (w odniesieniu do roku szkolnego 
2015/2016) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (w odniesieniu do roku 
2016/2017). 
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W gminach objętych kontrolą zapewniono środki finansowe na realizację wychowania 
przedszkolnego, a w połowie gmin uznano za celowe pełne finansowanie lub dotowanie form opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3. W celu racjonalizowania wydatków, dwie gminy wiejskie przekazały innym 
podmiotom prowadzenie większości przedszkoli, bez zapewnienia skutecznych mechanizmów kontroli 
przestrzegania warunków bezpiecznej opieki i nauki oraz w pełni prawidłowego finansowania tych placówek.  
Większość gmin, zgodnie z przepisami refundowała koszty wychowania przedszkolnego w sytuacji, gdy 
dziecko korzystało z tej opieki na terenie innej gminy. Rozwiązanie to umożliwiało efektywne wykorzystanie 
wolnych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz pozwoliło na optymalną (z punku widzenia 
mobilności zawodowej rodziców) realizację wychowania i opieki. W dwóch gminach stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieubieganiu się o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w sytuacji 
objęcia opieką dzieci z innych gmin. 

2.2. Synteza wyników kontroli 
1. W dokumentach strategicznych21 opracowanych w ośmiu gminach (z dziesięciu objętych kontrolą) 
podkreślono znaczenie dostępności instytucjonalnej opieki nad dziećmi dla właściwego rozwoju gminy  
i stworzenia perspektyw dla młodych ludzi. W połowie gmin, dążąc do uzyskania pełnego obrazu potrzeb 
mieszkańców, wykorzystano przy tworzeniu ww. dokumentów wyniki badania opinii społecznej, jednak tylko 
w czterech gminach opracowane strategie zawierały skonkretyzowane cele lub harmonogramy działań 
mających na celu zapewnienie w pełni zintegrowanej i dostosowanej do potrzeb lokalnych 
zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi oraz poprawę poziomu uczestnictwa dzieci w wychowaniu 
przedszkolnym. Jedną z przedstawianych przez wójtów/burmistrzów przyczyn nieopracowania takich planów 
były trudności w dokonywaniu nawet średniookresowej prognozy zapotrzebowania na miejsca  
w przedszkolach w sytuacji częstych zmian przepisów oświatowych dotyczących tego obszaru oraz 
niekorzystne trendy demograficzne. [3.1.1, str. 16] 

2. W żadnej z objętych kontrolą gmin nie dokonano formalnej diagnozy potrzeb w zakresie zapewnienia 
miejsc w przedszkolach dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat na lata 2014-2017, w kontekście 
przepisów ustawy o systemie oświaty i ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca  
2013 r. oraz z dnia 29 grudnia 2015 r., zgodnie z którymi: 
− od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci czteroletnie miały prawo do miejsca w placówkach 

przedszkolnych; 
− od 1 września 2016 r. w przedszkolach mogły pozostać dzieci sześcioletnie; 
−  od 1 września 2017 r. również dzieci trzyletnie uzyskają prawo do wychowania przedszkolnego.  

W badanym okresie tylko w pięciu gminach prowadzono działania monitorujące potrzeby  
w zakresie zapewnienia miejsc w przedszkolach, w tym na rok szkolny 2016/2017 – w dwóch gminach. 
W połowie objętych kontrolą gmin uznano za celowe utworzenie lub dotowanie form opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3, jako realizację zadania własnego gminy oraz określono zakres partycypacji gmin w ich 
rozwoju, a wyniki monitorowania poziomu zapotrzebowania na te formy opieki były podstawą do 
podejmowania działań dotyczących poprawy ich dostępności. [3.1.3, str. 21]  

3. Większość gmin objętych kontrolą (siedem gmin) nie ustaliła aktualnej sieci przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach, co było niezgodne z art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Spowodowało to 
m.in. brak możliwości podjęcia wymaganych działań przez kuratora oświaty, zobowiązanego od 2016 r. do 
kontroli zgodności sieci z przepisami ustawy o systemie oświaty. Dwie gminy podjęły w trakcie kontroli NIK 
działania w celu ustalenia sieci placówek wychowania przedszkolnego, ale nie zachowały wymaganych 
procedur, tj. nie uzyskały wymaganej pozytywnej opinii kuratora oświaty dotyczącej zgodności sieci  
z warunkami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
(w odniesieniu do roku szkolnego 2015/2016) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z 29 grudnia o zmianie ustawy  
o systemie oświaty (w odniesieniu do roku 2016/2017). Jak wynika z informacji uzyskanej22 z nieobjętych 
kontrolą gmin województwa świętokrzyskiego, nieustalenie ww. sieci placówek mogło dotyczyć większości 
gmin w województwie. 

                                                           
21 Programach rozwoju lokalnego, przyjmowanych przez rady gmin na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) lub opracowywanych w gminach strategiach rozwiązywania problemów 
społecznych zgodnie z art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930). 
22 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. f ustawy o NIK. 
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Świętokrzyski kurator oświaty (do czasu zakończenia kontroli) nie podejmował właściwych działań w celu 
zapewnienia zgodności tej sieci z warunkami gwarantującymi możliwość spełnienia obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty (przy zapewnieniu opisanych w przepisach warunków dotyczących dostępności przestrzennej do 
placówek wychowania przedszkolnego), a także możliwość realizowania wychowania przedszkolnego 
wszystkim dzieciom czteroletnim i pięcioletnim (a od 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim).  
Ponadto wojewoda świętokrzyski nie zawsze rzetelnie kontrolował zgodność z prawem uchwał rad gmin 
ustalających sieć placówek wychowania przedszkolnego, a podejście jego służb do publikowania  
w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwał wprowadzających sieć placówek przedszkolnych nie było 
jednolite23. [3.1.2.1 - 3.1.2.3, str.16-20] 

4. W badanym okresie tylko w połowie gmin objętych kontrolą24 struktura i organizacja placówek 
zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do uzyskania wieku szkolnego w pełni 
odpowiadała zapotrzebowaniu, tj. zapewniała dzieciom miejsca w publicznych placówkach wychowania 
przedszkolnego oraz miejsca w dofinansowanych przez gminę placówkach opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. Ponadto w gminach tych zapewniono dobrą „dostępność przestrzenną” tej opieki, co mogło przyczynić 
się do poprawy aktywności zawodowej kobiet powracających do pracy po urodzeniu/wychowaniu dzieci. 
Aktualny stan organizacji placówek wraz z planowanymi zmianami wskazuje, iż będzie spełniała ona 
wymogi ustawowe w roku szkolnym 2017/2018, zostaną także zapewnione warunki do zwiększenia udziału 
dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Nie w pełni adekwatną do potrzeb strukturę ww. placówek 
zidentyfikowano w dwóch gminach, natomiast stan organizacyjny zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi 
w pozostałych gminach wymaga poprawy. [3.1.4, str. 22] 

5. W roku szkolnym 2015/2016, w połowie gmin objętych kontrolą zapewniono warunki organizacyjne 
funkcjonowania placówek przedszkolnych zgodnie z przepisami oraz w sposób uwzględniający potrzeby 
rodziców. Liczebność grup w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych nie przekraczała 25, zapewniono 
dobrą dostępność czasową opieki w przedszkolach, dowożenie dzieci, opiekę w okresie wakacji,  
a przestrzenna dostępność tej opieki umożliwiała większości dzieci korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w placówkach, z których odległość do miejsca zamieszkania nie przekraczała 3 km.  
W dwóch gminach stwierdzono niespełnienie części z ww. wymagań (dotyczącej m.in. niezapewnienia 
opieki dzieciom w oddziałach przedszkolnych stosownie do potrzeb zgłaszanych przez rodziców oraz 
dostępności przestrzennej przedszkoli). W trzech gminach wszystkie z wymienionych elementów 
świadczących o możliwości skutecznej realizacji opieki przedszkolnej nie zostały zachowane. Wynikało to 
np. z niekorzystnej lokalizacji przedszkoli, implikującej konieczność dowożenia do niego ponad 90% dzieci 
lub niewielkiej liczby dostępnych miejsc. W dwóch gminach nie dokonano zmian w dokumentacji prawnej 
placówek wychowania przedszkolnego po przeprowadzonej reorganizacji. [3.3.1, str. 39] 

6. W pięciu gminach objętych kontrolą zapewniono środki na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 
w dwóch z nich na powstanie i utrzymanie gminnych żłobków i klubów dziecięcych. W gminach tych,  
w wyniku pozyskania środków z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 MALUCH oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na 
rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, ponoszone wydatki nie były znacząco wyższe od 
wydatków ponoszonych w trzech pozostałych gminach, w których samorząd tylko dotował opiekę nad 
dziećmi w placówkach niepublicznych. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach 
samorządowych, funkcjonujących w gminach objętych kontrolą wynosił w 2015 r. 1.413 zł, opłata wnoszona 
przez rodziców pokrywała ok. 8% tych wydatków. Średnia miesięczna wysokość dotacji przekazywanej 
przez gminy żłobkom niepublicznym wynosiła 400 zł (pozostałe koszty pobytu dzieci w tych placówkach 
finansowali rodzice). [3.2.1.2, str. 27]  

                                                           
23 Uchwały dotyczące ustalenia sieci placówek przedszkolnych, podjęte przez organy stanowiące większości gmin objętych kontrolą 
zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, natomiast uchwała podjęta przez Radę Gminy we 
Włoszczowie weszła w życie z dniem podjęcia i nie została skierowana do publikacji. Uchwała nr IV/24/16 Rady Gminy Brody  
z 31 marca 2016 r., w sprawie ustalenia sieci placówek wychowania przedszkolnego, która została podjęta z naruszeniem prawa,  
tj. bez wymaganej zgody kuratora oświaty, została opublikowana w Dzienniku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r. poz.1137), a wojewoda 
świętokrzyski nie kwestionował w trybie nadzoru jej zgodności z prawem. 
24 W 2016 r. tylko 22% gmin województwa świętokrzyskiego zapewniało kompleksową zinstytucjonalizowaną opiekę nad dziećmi 
oferując możliwość opieki w żłobkach (klubach dziecięcych) i przedszkolach. 
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7. W gminach objętych kontrolą zapewniono środki na realizację wychowania przedszkolnego, a wydatki 
na te cele stanowiły w latach 2014-2015 średnio od 18% do 20% wszystkich środków przeznaczonych na 
oświatę i wychowanie, przy czym w gminach, w których większość placówek była prowadzona przez inne 
niż gmina podmioty, udział ten był niższy i wynosił tylko od 10% do 12%. Realizacja opieki przedszkolnej 
wymagała zaangażowania od 52% do 80% środków własnych w relacji do ogółu wydatków poniesionych na 
ten cel. Pozostałe środki pochodziły z: budżetu państwa (dotacja celowa i subwencja oświatowa 
przeznaczona na realizację zadań pozaszkolnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy dla dzieci), refundacji przez inne gminy kosztów wychowania przedszkolnego, dochodów 
uzyskanych w związku z realizacją wychowania przedszkolnego. Cztery gminy uzyskały środki unijne  
(w ramach realizowanych projektów), co pozwoliło na sfinansowanie dodatkowych zajęć oraz poprawę 
warunków realizacji wychowania przedszkolnego. W gminach objętych kontrolą średni miesięczny koszt 
utrzymania dziecka w przedszkolu wynosił w 2015 r. ok. 660 zł25. [3.2.1.1, 3.2.1.3, str. 25, 28]  

8. W badanym okresie gminy dokonywały racjonalizacji sieci funkcjonujących placówek przedszkolnych 
(tj. łączenia ich lub likwidacji) oraz podejmowały działania mające na celu przekazanie tych placówek do 
prowadzenia innym osobom prawnym lub osobom fizycznym, co pozwoliło uzyskać wymierne oszczędności 
finansowe. W dwóch gminach wiejskich, które przekazały innym podmiotom prowadzenie większości 
przedszkoli, nierzetelnie ustalano wysokość dotacji na wychowanków – z naruszeniem przepisów ustawy  
o systemie oświaty lub uchwał rad gminy w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji. Kwota dotacji 
wypłaconej niezgodnie z uchwałami rady gminy i przepisami ustawy o systemie oświaty placówkom 
niepublicznym prowadzonym przez stowarzyszenia i osoby fizyczne wyniosła 2.665.083,20 zł. [3.2.1.5,  
str. 30] 

9. Przepisy ustawy o systemie oświaty, wprowadzając obowiązek26 refundowania przez gminy kosztów 
wychowania przedszkolnego w przypadku obejmowania opieką przedszkolną dzieci z innych gmin, 
umożliwiły w gminach objętych kontrolą efektywne wykorzystanie wolnych miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego oraz pozwoliły na optymalną (z punku widzenia mobilności zawodowej rodziców) realizację 
wychowania i opieki. Brak podobnych mechanizmów w zakresie realizacji opieki nad dziećmi w wieku do  
lat 3 oraz niezawieranie przez wójtów/burmistrzów/prezydentów miast porozumień w tym zakresie mogło 
stanowić jedną z barier upowszechnienia zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi.  
W dwóch skontrolowanych urzędach gmin stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewystępowaniu  
o należną refundację ponoszonych kosztów opieki dzieci zamieszkałych w innych gminach. Łączna kwota 
uszczuplenia dochodów gmin z tego tytułu wynosiła 294.458,65 zł. [3.2.1.4, str. 29] 

10. W badanym okresie wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast objętych kontrolą przekazywali  
do Kuratorium Oświaty w Kielcach w obowiązujących terminach i (poza jednym przypadkiem) prawidłowo 
sporządzone roczne rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego za lata 2013, 2014 i 2015, wymagane rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego27. W jednym urzędzie gminy 
wydatki z tytułu dotacji udzielanych jednostkom oświaty w latach 2013-2016 ujęto w nieprawidłowych 
rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W konsekwencji, dane w sprawozdaniach finansowych 
Rb-28S w powyższym zakresie były nierzetelne. Kwota nieprawidłowo zaklasyfikowanych wydatków 
wyniosła 1.488.259,93 zł. 
W trzech spośród pięciu gmin, zobowiązanych do sporządzania i przekazywania wojewodzie 
świętokrzyskiemu sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji ustawy o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3, o których mowa w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
nieterminowym ich przekazywaniu wojewodzie. W sprawozdanych tych za lata 2013-2015 zawarto 
nierzetelne i istotnie zawyżone dane dotyczące przeciętnych kosztów i zatrudnienia w tych placówkach oraz 

                                                           
25 Średnia wysokość dotacji na jednego ucznia wypłacanej niepublicznym przedszkolom wynosiła więc 495 zł (75% określonych 
wyżej kosztów). Kwota ta nie odbiega znacząco od średniej miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli 
niepublicznych w gminach w Polsce w 2016 r. (wynoszącej 518,68 zł) przedstawionej w publikacji Poprawmy dotacje dla przedszkoli 
(Wspólnota nr 16/2016 z 6 sierpnia 2016 r.). 
26 Od 1 września 2014 r. także w odniesieniu do refundacji kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego w placówkach 
publicznych prowadzonych przez gminę. 
27 Dz. U. poz. 956, ze zm. 
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nie przekazywano danych dotyczących zapotrzebowania na miejsca w żłobkach. Mimo ujmowania  
w przekazywanych sprawozdaniach kosztów nawet wielokrotnie przekraczających rzeczywiste wartości, 
informacje te nie były kwestionowane przez wojewodę świętokrzyskiego. [3.2.2, str. 32] 

11. Organy stanowiące gmin objętych kontrolą ustaliły czas (wymiar) bezpłatnej opieki w placówkach 
wychowania przedszkolnego (wynoszący pięć godzin) oraz wysokość opłaty za opiekę w zakresie 
przekraczającym ten czas (1 zł za godzinę). W trzech gminach ustalono także „sztywne” godziny realizacji 
bezpłatnej opieki, co mogło stanowić ograniczenie dostępu do zagwarantowanego przepisami ustawy  
o systemie oświaty bezpłatnego wychowania przedszkolnego w wymiarze co najmniej pięciu godzin 
dziennie. Stanowisko wojewody świętokrzyskiego, jako organu nadzoru prawnego, przyzwalało na 
ustanawianie przez rady gmin takiego ograniczenia, z uwagi na ich „jedynie informacyjny charakter”. Z kolei 
świętokrzyski kurator oświaty, na skutek wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie zgodności 
z prawem statutów 33 przedszkoli z miasta Kielce, wydał w czerwcu 2016 r. decyzje administracyjne 
uchylające niezgodne z prawem postanowienia dotyczące ustalenia „sztywnych” godzin realizacji bezpłatnej 
opieki przedszkolnej, zawarte w 26 ww. statutach. [3.2.3.1, str. 34] 

12. Wysokość opłat za wychowanie przedszkolne w placówkach publicznych oraz w gminnych  
i dotowanych przez gminy placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie stanowiła bariery w dostępie 
do tej opieki. Funkcjonujące w dwóch gminach niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, 
konkurujące na lokalnym rynku z placówkami publicznymi nie pobierały opłat za pięciogodzinną opiekę,  
a nawet zwiększyły liczbę bezpłatnych godzin do ośmiu lub dziesięciu. Ponadto przyjęte w siedmiu gminach 
zasady zwalniania z opłat za przedszkole dzieci z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej lub życiowej pozwalały na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. 
Natomiast wysokość opłat za opiekę w niepublicznych, niedotowanych placówkach opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 mogła być przyczyną niskiego zainteresowania tą opieką, a w konsekwencji nawet likwidacji 
tych placówek. [3.2.3.2, str. 35] 

13. W większości gmin objętych kontrolą (w siedmiu gminach) nieprawidłowo przygotowano proces 
rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok 2016/2017 lub nie objęto tego 
procesu rzetelnym i skutecznym nadzorem. Na skutek działań NIK podjętych w trakcie kontroli, 
postępowanie rekrutacyjne zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie 
kontroli do kierowników siedmiu jednostek kontrolowanych skierowano (w trybie art. 51 ust. 4 ustawy o NIK) 
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach. Nieprawidłowości te dotyczyły ograniczenia prawa 
dzieci sześcioletnich do realizacji wychowania przedszkolnego w wybranej placówce niezgodnie z art. 14 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty28 oraz ograniczenia prawa do kontynuacji wychowania w wybranej przez 
rodziców placówce zagwarantowanego art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty. W siedmiu gminach 
zasady rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego zawierały niezgodne z art. 20c ust. 2-6 ustawy 
postanowienia o kryteriach rekrutacji obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym (np. 
nie uwzględniały kryteriów dotyczących niepełnosprawności kandydata oraz niepełnosprawności rodzeństwa 
kandydata), a przyjęte zasady pracy komisji rekrutacyjnych w przedszkolach naruszały przepisy 
rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (np. poprzez włączenie 
dyrektorów tych placówek do prac komisji rekrutacyjnych). W czterech gminach stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie przygotowania i nadzoru nad procesem rekrutacji na rok szkolny 2015/2016, 
polegające na niepodjęciu uchwał dotyczących kryteriów stosowanych na drugim etapie rekrutacji, 
wymaganych art. 20c ust. 4-6 ustawy o systemie oświaty. 
W żadnej gminie w procesie rekrutacji nie wykorzystano możliwości określenia kryterium uwzględniającego 
lokalne potrzeby społeczne, o którym mowa w art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, dotyczącego  
np. wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin czy pomocy rodzinom objętym opieką 
asystenta rodziny. [3.3.2, str. 41] 

14. W ośmiu gminach objętych kontrolą nie zapewniono w postępowaniu rekrutacyjnym29 na rok szkolny 
2016/2017 miejsc w przedszkolach wszystkim dzieciom, których rodzice o to wnioskowali.  
W poszczególnych gminach zabrakło od 4 do 90 miejsc dla dzieci (w sumie zabrakło miejsc dla 243 dzieci, 
w tym dla 51 dzieci w wieku od czterech do pięciu lat), przy czym istotne braki (powyżej 10 miejsc) 

                                                           
28 W brzmieniu obowiązującym od 1 września 2016 r. 
29 Według stanu na 10 maja 2016 r.  
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stwierdzono w pięciu gminach. Chociaż w żadnej gminie nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert na 
miejsca w przedszkolach niepublicznych, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty, 
samorządy podjęły inne działania by zapewnić brakujące miejsca. Gminy proponowały rodzicom dzieci 
niezakwalifikowanych do przedszkoli miejsca w placówkach, które oferowały opiekę w mniejszym zakresie 
godzin (trzy gminy), co było niezgodne z wymogiem zawartym w art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty, 
by czas pracy wskazanego przez wójta innego publicznego przedszkola był zbliżony do czasu pracy 
przedszkola o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka. W dwóch gminach, w których zabrakło 
miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci, proponowano miejsca w „zamiejscowych” oddziałach 
przedszkoli usytuowanych w budynkach szkół, mimo że rodzice wnioskowali o objęcie dzieci opieką  
w przedszkolu – nie w szkole. Ponadto w trzech gminach zaplanowano dodatkowe oddziały przedszkolne 
funkcjonujące na tzw. „drugą zmianę” (np. od godziny 12 lub 13) lub oferowano miejsca w placówkach 
znajdujących się w znacznej odległości od wnioskowanego przedszkola (4-5 km). 
Jak wynika z informacji uzyskanych z urzędów gmin województwa świętokrzyskiego nieobjętych kontrolą,  
problem niezapewnienia miejsc w przedszkolach dotyczył 21% tych gmin. W procesie rekrutacji na rok 
szkolny 2016/2017 nie zapewniono miejsc dla 353 dzieci, w tym 260 dzieci trzyletnich, 58 dzieci 
czteroletnich i 35 dzieci pięcioletnich. [3.3.3.2, str. 44] 

15. W latach szkolnych 2013/2014-2015/2016 w gminach objętych kontrolą zapewniono wszystkim 
dzieciom, których rodzice o to wnioskowali miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego, chociaż nie 
zawsze w placówkach preferowanych przez rodziców. Zapewniono także możliwość odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieciom pięcioletnim, a także dzieciom, które uzyskały odroczenie 
obowiązku szkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dzieci czteroletnich do przedszkoli wskazywano inną, 
dysponującą wolnymi miejscami placówkę. W siedmiu z dziesięciu gmin objętych kontrolą poziom 
upowszechnienia wychowania przedszkolnego w latach 2013/2014-2015/2016 nie był niższy niż średni dla 
odpowiedniego typu30 gmin w województwie świętokrzyskim, natomiast w pozostałych gminach był znacznie 
niższy. [3.3.3.1, str. 43] 

16. Na podstawie prognozowanej liczby dzieci w wieku 3-6 lat, którym gminy będą zobowiązane w roku 
szkolnym 2017/2018 zapewnić miejsca w placówkach przedszkolnych oraz możliwej do przygotowania 
liczby miejsc (wynikającej z możliwości lokalowych funkcjonujących przedszkoli i planowanych zmian w tym 
zakresie) można stwierdzić, że w siedmiu z dziesięciu gmin objętych kontrolą mogą wystąpić istotne braki 
miejsc. Występujące trudności z zapewnieniem miejsc w przedszkolach nie będą także sprzyjały utrzymaniu 
obserwowanej w ostatnich latach tendencji wzrostowej upowszechnienia wychowania przedszkolnego  
w województwie. [3.3.3.2, str. 44] 

17. Funkcjonujące w badanym okresie w trzech gminach publiczne żłobki i kluby dziecięce zapewniały 
zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie opieki nad małymi dziećmi. Efekty realizowanych  
w dwóch gminach projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 Wspieranie 
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego związanych z możliwością korzystania  
z bezpłatnej opieki w żłobkach przez osoby powracające do pracy po urodzeniu/wychowaniu dzieci, 
świadczą o tym, że zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprzyja poprawie aktywności 
zawodowej kobiet. Wpływ ten może także potwierdzić niższy od średniej dla województwa poziom 
wskaźnika udziału bezrobotnych kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka w relacji do 
bezrobotnych ogółem31, w gminach zapewniających dofinansowaną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 
[3.3.3.3, str. 48] 

18. Nadzór sprawowany przez organy wykonawcze siedmiu gmin objętych kontrolą nad realizacją 
zadania dotyczącego zapewnienia opieki przedszkolnej w aspekcie organizacyjnym, zapewnienia warunków 
bezpiecznej opieki i nauki oraz w wymiarze finansowym był niewystarczający. Stwierdzono nieprawidłowości 
dotyczące m.in. przekraczania liczebności oddziałów przedszkolnych, braku wymogu wskazania aktualnej 
lokalizacji placówki (w odniesieniu do niepublicznych przedszkoli), niewymagania przedstawiania wyników 
kontroli sanitarnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i badania stanu technicznego obiektów tych 
jednostek. Pięć spośród sześciu gmin, na terenie których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi  

                                                           
30 Gminy miejskiej, miejsko-wiejskiej lub wiejskiej. 
31Wysokość tego wskaźnika zależy także od innych warunków społeczno-ekonomicznych gminy np. dostępności miejsc pracy, 
możliwości korzystania przez kobiety z elastycznego czasu pracy i innych. 
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w wieku do lat 3 nie wywiązały się z obowiązku sprawowania rzetelnego nadzoru nad tymi placówkami.  
W trzech gminach nie opracowano wymaganych planów nadzoru, w pozostałych nie realizowano 
zaplanowanych kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki lub pomijano istotne zagadnienia dotyczące 
spełnienia przez te placówki wymagań bezpieczeństwa i higieny sprawowanej opieki, tj. weryfikacji 
dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązkowych przeglądów i badań. Ponadto w jednej z gmin 
przez rok nie stworzono właściwych warunków organizacji i prowadzenia stałego nadzoru nad 
funkcjonowaniem żłobka. [3.4, str. 49] 

19. NIK pozytywnie ocenia działania samorządów polegające na większym niż wymagane przepisami 
zaangażowaniu środków publicznych w celu zapewnienia należytego poziomu opieki przedszkolnej, poprzez 
wypłacanie wyższych, niż minimalne zagwarantowane w przepisach, dotacji dla placówek niepublicznych  
(w dwóch gminach) oraz stworzenie możliwości dowozu do przedszkoli wszystkich dzieci. [3.2.1, 3.3.1  
str. 25, 39]  

20. W dwóch gminach województwa świętokrzyskiego (nieobjętych kontrolą) funkcjonowały przedszkola 
obejmujące opieką dzieci w wieku od jednego roku do sześciu lat, w tym dzieci od 1 roku do 2,5 lat  
w „oddziałach żłobkowych” utworzonych w strukturze organizacyjnej przedszkoli. Placówki te nie były 
wykazywane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, o którym mowa w art. 27 ustawy o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, gdyż nie wymagają tego obowiązujące przepisy. Placówki te nie były więc 
zobligowane do spełnienia wszystkich wymogów dotyczących placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Ww. „oddziały żłobkowe” nie stanowiły także placówek oświatowych, gdyż zgodne z art. 14 ust. 1 i 1a 
ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W 2016 r.  
w Polsce funkcjonowało 58 oddziałów żłobkowych w 14 województwach. [3.2.3.4, str. 37] 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 
„Strategia Rozwoju Kraju 2020” oraz „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego”32, zakładały osiągnięcie 
wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat w niedalekiej przyszłości, 
na poziomie porównywalnym ze wskaźnikami w innych krajach UE. Oczekiwana w 2020 roku wartość ww. 
wskaźnika powinna wynosić co najmniej 90%, przy jednoczesnym dążeniu do stopniowej integracji form 
wczesnej opieki dla dzieci najmłodszych (do 3 roku życia) z formami opieki i edukacji dla dzieci starszych. 
Osiągnięciu tego celu miało służyć m.in. wprowadzenie przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty.  

Warunkami niezbędnymi do osiągnięcia w województwie świętokrzyskim wskaźników określonych  
w planach rządowych33 jest przemyślana polityka gmin w zakresie edukacji przedszkolnej oraz efektywne 
wykorzystanie finansowych i instytucjonalnych możliwości, które w największym stopniu wpływają na 
faktyczną dostępność, organizację i jakość opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Szczegółowe wnioski wynikające z kontroli, umieszczono w rozdziale 4 Informacje dodatkowe [str. 51] 

W związku z wynikami kontroli, Najwyższa Izba Kontroli – niezależnie od realizacji wniosków zawartych  
w wystąpieniach pokontrolnych – wskazuje na potrzebę podjęcia odpowiednich działań przez: 

1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w celu wyeliminowania niejednolitej praktyki wojewodów  
w zakresie publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwał rad gmin, dotyczących ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, uzupełnionej 
ewentualnie o inne formy wychowania przedszkolnego. Ogłaszanie przedmiotowych uchwał  
w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie znajduje uzasadnienia w świetle orzecznictwa sądów 
administracyjnych i rozstrzygnięć nadzorczych niektórych wojewodów. 

2. Ministrów Edukacji Narodowej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w celu wyeliminowania lub 
uregulowania zasad funkcjonowania oddziałów żłobkowych w strukturze organizacyjnej przedszkoli. 
Istniejąca praktyka prowadzenia przez niektóre przedszkola oddziałów żłobkowych nie znajduje oparcia 

                                                           
32Dokumenty te zostały przyjęte przez Radę Ministrów 25 września 2012 r. i 18 czerwca 2013 r. 
33 W większości objętych kontrolą gmin udział dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i oddziałach żłobkowych był niższy od średniego w kraju (informacje na str. 5-6, 44-48 Informacji). 
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w obowiązujących przepisach prawnych, a jednocześnie powoduje, że nie są spełnione wymogi 
dotyczące m.in. warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz nadzoru nad 
działalnością takich oddziałów żłobkowych. 

3. Wojewodę świętokrzyskiego, w celu zapewnienia rzetelnej kontroli uchwał rad gmin, dotyczących 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
ustalenia warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez placówki wychowania 
przedszkolnego prowadzone przez gminy, pod względem zgodności z prawem, w szczególności  
w zakresie:  
− przestrzegania obowiązku, przewidzianego w art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty, uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty o jej zgodności  
z warunkami określonymi w tym przepisie; 

− nieuprawnionego określania wymiaru czasu, w których realizowana jest bezpłatna pięciogodzinna 
opieka.  

4. Świętokrzyskiego kuratora oświaty, w celu usprawnienia nadzoru nad działalnością organów gmin  
w zakresie racjonalnego kształtowania sieci publicznych szkół i przedszkoli. W ocenie NIK, zachodzi 
potrzeba rozważenia podawania do publicznej wiadomości procedur oraz zasad opiniowania sieci 
placówek wychowania przedszkolnego wraz z opisem warunków uzyskania pozytywnej opinii. 
Opracowanie i opublikowanie takich procedur stanowiłoby przykład dobrej praktyki w działaniu 
administracji publicznej. 

5. Organy gmin województwa świętokrzyskiego, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości  
i poprawy dostępności opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez:  

− dokonywanie rzetelnej diagnozy potrzeb dotyczących zapewnienia miejsc w przedszkolach dzieciom  
w wieku od trzech do sześciu lat, w kontekście uregulowań ustawy o systemie oświaty, zmienionej 
ustawami z dnia 13 czerwca 2013 r. i z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, 
zgodnie z którymi od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci czteroletnie mają prawo do miejsca  
w placówkach przedszkolnych, od 1 września 2016 r. w przedszkolach mogły pozostać dzieci 
sześcioletnie, a od 1 września 2017 r. dzieci trzyletnie uzyskają prawo do wychowania przedszkolnego; 

− dążenie do upowszechnienia wychowania przedszkolnego, szczególnie na obszarach wiejskich przez 
rozwój placówek wychowania przedszkolnego i tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  
w szerszej skali innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne, zespoły wychowania 
przedszkolnego) oraz dostosowanie sieci placówek do zapotrzebowania, wynikającego z gęstości 
zaludnienia – tzw. „dostępności przestrzennej”;  

− prowadzenie kampanii informacyjnej w trakcie procesu rekrutacji do placówek wychowania 
przedszkolnego; 

− wyeliminowanie „sztywnego” określania zakresu godzin, w których ma być realizowane bezpłatne 
wychowanie i opieka zarówno w uchwałach organów stanowiących jak i w statutach placówek 
wychowania przedszkolnego; 

− rozważenie wykorzystywania w szerszym zakresie prawa do prowadzenia własnej polityki społecznej  
w celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego, w szczególności  przez ustalanie ulg w opłatach 
za pobyt w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 
o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy o systemie oświaty i wprowadzenie dodatkowych 
kryteriów stosowanych w procesie rekrutacji, które uwzględniają trudną sytuację rodzin 
dysfunkcyjnych, np. objętych opieką asystenta rodziny; 

− sprawowanie właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3; 

− sporządzanie rzetelnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki 
nad dziećmi do lat 3;  

− upowszechnianie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez dokonywanie rzetelnej analizy popytu 
na te miejsca, tworzenie warunków wspierania rodzin, a także podmiotów prowadzących te placówki 
oraz zawieranie porozumień międzygminnych, dotyczących refundacji kosztów pobytu dzieci z innych 
gmin w różnych formach ww. opieki. 
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3. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 
3.1. Diagnozowanie potrzeb w zakresie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat trzech oraz 
opieki przedszkolnej oraz planowanie niezbędnych działań w zakresie ich zaspokojenia 

3.1.1. Gminne strategie rozwoju i funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi 

W ośmiu z dziesięciu gmin objętych kontrolą34 w opracowanych dokumentach strategicznych uwzględniono 
problematykę zapewnienia opieki instytucjonalnej nad dziećmi. Zagadnienia te najczęściej były poruszane  
w programach rozwoju lokalnego35 oraz strategiach rozwiązywania problemów społecznych w gminach36. Do 
opracowania tych dokumentów wykorzystywano aktualne dane i prognozy statystyczne, przy uwzględnieniu 
lokalnych zmiennych demograficznych, tj. wskaźnika przyrostu naturalnego (który dla większości gmin był  
w badanym okresie ujemny) oraz salda migracji (świadczącego o ubytku ludności zamieszkałej na terenie 
wszystkich kontrolowanych gmin).  
Wśród perspektywicznych celów rozwoju ww. gmin wymieniano dążenie do poprawy w zakresie 
zapewnienia opieki przedszkolnej, w tym także odpowiedniego standardu tych usług, jako czynnika 
poprawiającego atrakcyjność warunków do zamieszkania w gminach. Pozytywnie należy ocenić działania 
podjęte przez pięć gmin (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów, Radoszyce i Piekoszów), 
polegające na wykorzystaniu wyników badania opinii społecznej przy określeniu celów działania w ww. 
zakresie. W gminie Piekoszów w planowaniu działań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem placówek 
wychowania przedszkolnego wykorzystywano wnioski z pracy gminnej Społecznej rady oświatowej, organu 
doradczego składającego się z przedstawicieli nauczycieli i rodziców.  
Dla gmin posiadających rozwiniętą sieć placówek wychowania przedszkolnego, które przy przewidywanym 
spadku liczby urodzeń mogą stać się nadmiernym ciężarem dla gminnego budżetu, rozważano konieczność 
racjonalizacji wydatków na utrzymanie tych placówek37. Tylko strategie opracowane w gminach Staszów, 
Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Dwikozy zawierały skonkretyzowane cele, mierniki i sposoby ich 
realizacji. W gminach tych zaplanowano, oprócz zapewnienia miejsc w placówkach, uzyskanie poprawy 
wskaźnika upowszechnienia wychowania przedszkolnego wskazując wyraźnie, iż dostępność miejsc  
w przedszkolach i żłobkach stanowi szansę rozwoju tych gmin i warunek aktywizacji zawodowej 
mieszkańców. 

W strategiach opracowanych w gminach Staszów, Piekoszów, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski  
i Dwikozy określono zakres partycypacji gmin w rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz warunki 
wspierania rodzin, a także podmiotów prowadzących placówki opieki nad dziećmi. W gminach tych, na 
podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb, uznano za celowe utworzenie lub dotowanie form opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, jako realizację zadań własnych gminy, zmierzających do zaspokajania potrzeb 
zbiorowych wspólnoty (zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym).  

W dwóch gminach (Piekoszów i Staszów) utworzenie gminnych żłobków miało być nie tylko odpowiedzią na 
zidentyfikowane potrzeby społeczne, ale także szansą na poprawę aktywności zawodowej kobiet, które 
pragną powrócić do pracy po urodzeniu/wychowaniu dziecka. W tych gminach podjęto skuteczne starania 
by uzyskać środki pozwalające na bezpłatne korzystanie z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  
W gminach Dwikozy, Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice wykorzystano możliwość dotowania opieki 
dzieci w żłobkach niepublicznych, zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Strategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w ramach priorytetu rozwojowego pn. 
„Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego”, w ramach kierunku „Rozwój 
kompleksowej infrastruktury miejskiej służącej bezpośrednio mieszkańcom”, ma na celu wzmocnienie 
infrastruktury miejskiej wspierającej opiekę nad dziećmi m.in. poprzez utworzenie żłobka,  
co umożliwiłoby podjęcie pracy obojgu rodzicom. Gmina aktualnie realizuje ten cel poprzez dotowanie 

                                                           
34 Tylko w gminie Opatów i Jędrzejów opracowano dokumenty strategiczne nie zawierające części odnoszących się do rozwoju  
i utrzymania placówek instytucjonalnej opieki nad dziećmi. 
35 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy o samorządzie gminnym. 
36  Na podstawie art. 16b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
37 W dokumentach: Sieć szkolna w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w aspekcie prognozowanej sytuacji demograficznej w latach 
2006-2020 – kierunki zmian, Strategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017, Sprawozdanie z realizacji zadań 
oświatowych w gminie Piekoszów za rok szkolny 2013/2014. 



 17 

żłobka prywatnego. 
W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025  wyznaczono (w ramach drugiego celu 
głównego „Staszów – wzrost atrakcyjności warunków do mieszkania”) jako jedno z zadań, zapewnienie 
dzieciom miejsc w żłobkach i przedszkolach, którego docelowymi miernikiem będzie osiągnięcie w 2024 
r. 100% uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym oraz zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc 
w żłobkach. 

W gminie Włoszczowa, w której w okresie objętym kontrolą nie zapewniono opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3, zaplanowano w dalszej perspektywie, rozbudowę i modernizację bazy przedszkolnej wraz  
z możliwością utworzenia żłobka przy samorządowym przedszkolu. Potrzeba objęcia opieką instytucjonalną 
dzieci w wieku do lat trzech została także dostrzeżona przez kierownictwo jednego z największych zakładów 
pracy funkcjonujących na terenie gminy Włoszczowa, co skutkowało podjęciem przez ww. jednostkę 
inicjatywy utworzenia żłobka zakładowego. 

Z informacji uzyskanej od członka Zarządu firmy ZPUE S.A. grupy Koronea ) wynika, że firma ta podjęła 
inicjatywę utworzenia żłobka zakładowego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone przez jej 
pracowników, zatrudnionych w zakładzie produkcyjnym we Włoszczowie. Żłobek zakładowy mógłby  
w przyszłości zapewnić opiekę dla 24 dzieci. Zasadność tego działania znalazła potwierdzenie  
w wynikach ankiety przeprowadzonej wśród pracowników, którą objęto 350 osób, w tym 50 osób – 
mieszkańców powiatu włoszczowskiego. Realizacja zamierzenia utworzenia żłobka związana będzie  
z przeprowadzeniem adaptacji, wytypowanego już przez firmę, budynku o powierzchni ok. 150 m², 
położonego w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Dotychczas zgromadzono niezbędne pozwolenia na 
wykonanie prac adaptacyjnych. Planowany całkowity koszt realizacji projektu ma wynieść 997,2 tys. zł. 
Firma planuje wnioskowanie o dofinansowanie w wysokości 841,8 tys. zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

Z dokumentów strategicznych opracowanych w pozostałych czterech gminach nie wynikało by w gminach 
tych była prowadzona rzetelna analiza popytu na miejsca w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3. W gminach: Radoszyce, Brody, Opatów nie podejmowano działań w celu określenia liczby 
dzieci, których rodzice wyraziliby wolę „posłania” dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego. Badań takich nie 
przeprowadzono w gminie Jędrzejów, gdzie funkcjonował żłobek niepubliczny. Gmina nie partycypowała  
w kosztach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a niski poziom zainteresowania rodziców pełnopłatną 
opieką w niepublicznym żłobku został wskazany jako dowód na brak zapotrzebowania na taką opiekę.  
Jako przyczynę niepodejmowania działań w zakresie zapewnienia opieki dzieciom wieku do lat 3 w tych 
gminach wskazywano także brak środków finansowych na utworzenie, utrzymanie bądź dotowanie przez 
gminę takich form opieki, gdyż ważniejszym problemem było zapewnienie miejsc w przedszkolach. 
Uzyskane wyjaśnienia wskazują także na to, że być może nie badano potrzeb w powyższym zakresie by nie 
rozbudzać potrzeb społecznych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów stwierdził, że brak było zainteresowania ze strony rodziców objęciem 
dzieci opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez opiekuna dziennego, a istotny wpływ na ten stan 
miało występujące w gminie wysokie bezrobocie. 
Wójt Gminy Brody wyjaśniła, że gmina nie zapewnia opieki nad dziećmi do lat trzech, z uwagi na to, że 
mieszkańcy nie zgłaszali takiego zapotrzebowania zarówno na spotkaniach ogólnowiejskich, jak i w inny 
sposób. (…) W związku z powyższym również Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 nie uwzględnia 
opieki nad dziećmi do lat trzech, gdyż została dostosowana do potrzeb mieszkańców gminy. Z uwagi na 
fakt, że nie wykazywali oni zainteresowania zapewnieniem opieki nad dziećmi do lat trzech, gmina nie 
rozpowszechniała informacji na temat możliwości utworzenia takiej placówki; 
Wójt Gminy Radoszyce poinformował, że gmina nie dokonywała diagnozy potrzeb mieszkańców  
w zakresie tworzenia form opieki nad dziećmi do lat trzech z uwagi na brak zainteresowania 
mieszkańców taką formą opieki nad dziećmi. Dotychczasowa praktyka i przyzwyczajenia koncentrują się 
na samodzielnej opiece nad najmłodszymi, sprawowanej przez rodziców bądź dziadków. Zarówno 
wcześniej jak i obecnie gmina nie posiadała warunków lokalowych dla zorganizowania opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3.  
Według Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów, nie utworzono publicznych form instytucjonalnej opieki 
nad dziećmi do lat trzech ze względu na to, iż gmina obejmuje teren o dużym nasileniu bezrobocia i brak 
było zainteresowania tymi formami opieki ze strony rodziców. Istniejący niepubliczny żłobek „Bajka” nie 
osiąga naboru dzieci w stosunku do oferowanych miejsc, a gmina nie posiada środków finansowych na 



 

18 
 

zlecenie organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech.  

Lokalne strategie, ze względu na czas ich uchwalenia przypadający na lata 2013-2015, nie uwzględniały 
konieczności zapewnienia miejsc w przedszkolach także dzieciom sześcioletnim, co wynika z przepisów 
ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 r., nie uwzględniały także skutków 
Rządowego Programu Rodzina 500 Plus38. 

3.1.2. Sieć publicznych form opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech 

3.1.2.1. Ustalanie przez organy stanowiące sieci placówek wychowania przedszkolnego w gminie 

W większości kontrolowanych gmin39 nie została ustalona aktualna sieć przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach, wymagana art. 14a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym 
rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych, a w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi, 
rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych o inne formy 
wychowania przedszkolnego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa wyjaśnił, że brak aktualizacji sieci przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę wynikał z niedopatrzenia, które 
spowodowane było pośpiechem przy tworzeniu oddziału przedszkolnego, gdy zaistniała potrzeba 
przyjęcia do przedszkola w Koniecznie większej liczby zgłoszonych dzieci. 

Z wyjaśnień Wójta Gminy Brody wynikało, że nie przygotowano projektu uchwały rady gminy dotyczącej 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ponieważ uznano, 
że w przypadku przedszkolaków nie ma tzw. rejonizacji, tj. obowiązku przyjmowania dzieci z określonej 
części gminy. 

Wójt Gminy Dwikozy wyjaśnił, że rada gminy (…) podejmując uchwałę o likwidacji szkół samorządowych 
(…) spowodowała likwidację istniejących tam punktów i oddziałów przedszkolnych. W tej sytuacji nie 
było potrzeby dokonywać innych zmian w uchwałach dotyczących sieci prowadzonych przez gminę 
przedszkoli publicznych.  

Przytoczone wyjaśnienia wskazują, że ustalenie sieci placówek wychowania przedszkolnego przez organy 
stanowiące części kontrolowanych gmin mogło być traktowane jako zbędny formalizm, gdyż stan prawny 
organizacji opieki przedszkolnej w gminie wynikał z innych dokumentów np. uchwał o likwidacji czy 
powołaniu placówek wychowania przedszkolnego.  

W wyniku tych nieprawidłowości sześć gmin objętych kontrolą40 w latach 2013/2014-2016/2017 prowadziło 
postępowania rekrutacyjne na wolne miejsca do placówek nieujętych w sieci placówek wychowania 
przedszkolnego. Gminy te nie podjęły stosownych działań, mimo że Minister Edukacji Narodowej, zwróciła 
uwagę w piśmie skierowanym do wojewodów w dniu 7 marca 2016 r.41 na ww. wymóg dokonywania naboru 
tylko do zatwierdzonych przez radę gminy placówek.  

Z informacji, uzyskanych z urzędów gmin województwa świętokrzyskiego nieobjętych kontrolą (92), wynika, 
że co najmniej 47 gmin (51%) mogło nie mieć ustalonej aktualnej sieci placówek wychowania 
przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty. 

3.1.2.2. Opiniowanie przez kuratora oświaty projektów uchwał w sprawie ustalenia sieci 
placówek  

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziła wymóg by 
projektowana przez gminę sieć placówek wychowania przedszkolnego uzyskała pozytywną opinię kuratora 
oświaty. Zgodnie z art. 15 ww., ustawy w okresie od dnia jej wejścia w życie (23 stycznia 2016 r.) do dnia  

                                                           
38 http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html 
39 W gminach: Radoszyce, Dwikozy, Brody, Piekoszów, Jędrzejów, Włoszczowa i Ostrowiec Świętokrzyski. 
40 W gminach: Radoszyce, Włoszczowa, Brody, Jędrzejów, Piekoszów, Dwikozy. 
41 Pismo nr DJE-WEPiSN.400.94.2016. MŁ. 
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31 sierpnia 2019 r. ustalenie sieci, o której mowa w art. 14a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty następuje 
po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, że sieć ta zapewnia: 
− możliwość spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, o których 

mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (przy zapewnieniu opisanych w przepisach warunków 
dotyczących dostępności przestrzennej do placówek wychowania przedszkolnego), a także 

− możliwość realizowania wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom czteroletnim i pięcioletnim  
(a od 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim). 

W dwóch gminach, w których po 23 stycznia 2016 r. podjęto działania w zakresie ustalenia sieci placówek 
wychowania przedszkolnego, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:  
− przygotowania przez wójta gminy Brody projektu uchwały i uchwalenia przez Radę Gminy Brody, sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
gminę bez uzyskania wymaganej pozytywnej opinii kuratora (uchwała nr IV/24/16 Rady Gminy Brody  
z 31 marca 2016 r.); 

− przygotowania przez burmistrza gminy Jędrzejów projektu uchwały bez uzyskania wymaganej zgody 
kuratora (burmistrz złożył 6 kwietnia 2016 r. w biurze rady miejskiej projekt stosownej uchwały 
dotyczącej ustalenia sieci placówek wychowania przedszkolnego, nie wystąpił jednak wcześniej do 
świętokrzyskiego kuratora oświaty w celu uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej zgodności sieci 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach z warunkami określonymi w przepisach ustawy  
o systemie oświaty). 

Świętokrzyski kurator oświaty nie podał do publicznej wiadomości procedur/zasad uzyskiwania opinii  
o zgodności z przepisami ww. sieci, po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty42. Natomiast z uzyskanej w trakcie kontroli informacji wynikało, że 
kurator wydając przedmiotową opinię dokonywał oceny, czy ustalana przez gminę sieć przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego zapewni wszystkim 
dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, obowiązanym do realizacji obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego możliwości spełnienia tego obowiązku. Kurator wydawał opinie w sprawie 
ww. zgodności na podstawie przesłanego przez gminy wniosku o wydanie pozytywnej opinii wraz  
z projektem uchwały oraz uzasadnienia zawierającego: 
− dane na temat liczby dzieci w gminie w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, w tym 

dzieci dowożonych; 
− wykaz placówek i całkowitej liczby miejsc w publicznych placówkach wychowana przedszkolnego; 
− charakterystykę dowozu dzieci do placówek wychowania przedszkolnego.  

Od wejścia w życie ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, w opisanym wyżej 
trybie zaopiniowano pięć projektów uchwał ustalających sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach. Kurator, w terminie od 1 do 5 dni roboczych od złożenia przez gminy projektów uchwał, 
zaopiniował pozytywnie wszystkie te projekty. Tylko jeden projekt uchwały dotyczący sieci placówek 
wychowania przedszkolnego w Rakowie był uzasadniony w wymagany sposób, zawierał ponadto prognozę 
demograficzną gminy oraz analizę zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat  
w najbliższych latach. 
Z przedstawionych informacji wynika także, że kurator dokonywał powyższej oceny w ograniczonym 
zakresie, tj. dokonując badania sieci placówek wychowania przedszkolnego pod kątem zapewnienia 
możliwości spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez wszystkie dzieci, o których 
mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (przy spełnieniu opisanych w przepisach warunków 
dotyczących dostępności przestrzennej do placówek wychowania przedszkolnego). Nie brano jednak pod 
uwagę warunku zapewnienia możliwości realizowania wychowania przedszkolnego przez wszystkie dzieci 
czteroletnie i pięcioletnie (a od 1 września 2017 r. także dzieci trzyletnie). 

W związku z pismem NIK, wskazującym na ograniczenie oceny zgodności sieci placówek przedszkolnych  
z przepisami prawa tylko do ocen spełnienia jednego warunku, świętokrzyski kurator oświaty poinformował: 

                                                           
42 Podanie do publicznej wiadomości prawidłowych i szczegółowych procedur oraz zasad opiniowania sieci placówek wychowania 
przedszkolnego wraz z opisem warunków uzyskania pozytywnej opinii nie wynikało z obowiązku ustawowego, mogłoby jednak 
wpłynąć na usprawnienia procesu nadzoru nad działalnością organów gmin w zakresie racjonalnego kształtowania sieci publicznych 
szkół i przedszkoli.  
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W Kuratorium Oświaty w Kielcach dokonano modyfikacji i uzupełnienia procedur wydawania opinii  
w sprawie zgodności planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych (…). Uzupełniona procedura opiniowania została udostępniona na stronie internetowej 
Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniu 9 czerwca 2016 r. Do ww. procedur opracowano tabele, które 
uwzględniają zapewnienie wszystkim dzieciom (także trzyletnim, czteroletnim i pięcioletnim), o których 
mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty możliwości spełnienia obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego.  

Informacje te znalazły potwierdzenie w zamieszczonej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  
w Kielcach Procedurze opiniowania planów sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  
i publicznych szkół przez Świętokrzyskiego Kuratora43. Przedstawiona procedura nadal nie zawierała 
wymogu przedstawienia prognoz demograficznych w połączeniu z możliwością zapewnienia miejsc 
dzieciom trzyletnim od 1 września 2017 r. oraz wskaźników/zasad wykorzystywanych przez kuratora  
w procesie opiniowania44. 

3.1.2.3. Publikowanie uchwał w sprawie ustalenia sieci placówek w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego  

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych45, w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione 
przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy.  

Uchwały dotyczące ustalenia sieci placówek przedszkolnych, podjęte przez organy stanowiące, zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego (dalej: Dziennik), poza uchwałą 
podjętą przez Radę Gminy we Włoszczowie, która weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr IV/24/16 Rady Gminy Brody z 31 marca 2016 r., w sprawie ustalenia sieci placówek wychowania 
przedszkolnego, która została podjęta z naruszeniem prawa, tj. bez wymaganej zgody kuratora oświaty, 
została opublikowana w Dzienniku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r. poz.1137), a wojewoda świętokrzyski nie 
kwestionował w trybie nadzoru jej zgodności z prawem. 

Wojewoda świętokrzyski w odpowiedzi na pismo NIK w sprawie przyczyn niewydania rozstrzygnięcia 
nadzorczego w odniesieniu do ww. uchwały rady gminy Brody poinformowała, że przedmiotowa uchwała 
była przekazana do konsultacji do świętokrzyskiego kuratora oświaty, który w zajętym stanowisku nie zawarł 
informacji, że została ona podjęta bez uzyskania jego pozytywnej opinii w trybie przewidzianym w art. 15 
ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Wojewoda stwierdził również, że 
uchwała ta zostanie poddana ponownej analizie celem podjęcia decyzji dotyczącej ewentualnego 
zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w trybie art. 93 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym. 

Wojewoda świętokrzyski odniosła się także do wskazanych przez NIK uchwał dotyczących ustalenia sieci 
placówek wychowania przedszkolnego i różnego podejścia gmin województwa świętokrzyskiego do 
przesyłania ich do publikacji w Dzienniku. Wojewoda poinformowała: z opisanego wyżej trybu publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego wynika, że następuje ono na skutek 
zamieszczania odnośnych regulacji w treści tych uchwał. Przy ocenie czy określoną uchwałę można zaliczyć 
do aktów prawa miejscowego podlegających obowiązkowi publikacji, czy też nie, należy brać pod uwagę,  
że w obowiązującym systemie prawnym brak jest ustawowej definicji tego pojęcia, wobec czego klasyfikacja 
uchwał na podstawie tego kryterium uzależniona jest od oceny, czy zawierają one normy o charakterze 
generalnym i abstrakcyjnym (…) ogólnikowość tych kryteriów przy braku jednolitości orzecznictwa sądów 
administracyjnych i organów administracji w tym względzie uzależnione jest od możliwości obrony tego 
                                                           
43 http://kuratorium.kielce.pl/13098/procedura-opiniowania-planow-sieci-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-
publicznych-szkol-przez-swietokrzyskiego-kuratora-oswiaty, dostęp 7 lipca 2016 r. 
44 W innych województwach kuratorzy oświaty udostępniali warunki i procedury opiniowania sieci placówek wychowania 
przedszkolnego. W lutym 2016 r. na stronach m.in. Kuratorium Oświaty w Olsztynie (http://www.ko.olsztyn.pl/? 
main=1&sub=92&item= 1228), Kuratorium Oświaty w Białymstoku (http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/ 
DesktopDefault.aspx? tabindex=3&tabid=5544), Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=11096 
&ida=6964) zostały opublikowane komunikaty, w których przedstawiono procedury opiniowania sieci placówek wychowania 
przedszkolnego oraz wykaz dokumentów/informacji niezbędnych do przeprowadzenia ww. opiniowania. 
45 Dz. U. z 2016 r. poz. 296. 
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poglądu, w toku ewentualnego postępowania przed sądami administracyjnymi. (…) W świetle powyższego 
należy uznać, że w przypadkach wątpliwych przy ocenie, czy w konkretnym przypadku uchwała w sprawie 
ustalenia sieci placówek wychowania przedszkolnych stanowi akt o charakterze wewnętrznym 
(niepodlegający publikacji), czy też akt adresowany jest do pomiotów zewnętrznych (a więc publikowany  
w dzienniku urzędowym) należy kierować się wykładnią autentyczną dokonywaną przez podmiot 
podejmujący daną uchwałę. 

Przegląd praktyki publikowania w różnych województwach na terenie kraju uchwał dotyczących ustalenia 
sieci placówek wychowania przedszkolnego, wskazuje na stosowanie różnego podejścia organów nadzoru 
do kwestii uznawania tych uchwał za akt prawa miejscowego i w konsekwencji do kwestii publikowania ich  
w wojewódzkim dzienniku urzędowym lub też uznawanie za niezgodne z prawem postanowień uchwał  
o publikacji w tym dzienniku. 
Niektórzy wojewodowie rozstrzygnięciami nadzorczymi stwierdzali nieważność uchwał ustalających sieć 
przedszkoli w zakresie kierowania ich do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uznając, że nie 
istnieje przepis szczególny nakazujący publikacje tego typu uchwał46, w przeciwieństwie do uchwał 
podejmowanych na podstawie art. 17 ust. 4 i 7 ustawy o systemie oświaty, dotyczących ustalenia sieci 
publicznych szkół podstawowych, które podlegają publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych, 
zgodnie z ww. przepisem. Na przykład: 
− rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.276.2015.3 z 22 lipca 2015 r., 

dotyczące uchwały Nr X/101/2015 Rady Gminy Komorniki ustalającej sieć placówek wychowania 
przedszkolnego; 

− rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego Nr NK-I.4131.194.2012.IWit z 6 czerwca 2012 r., 
dotyczące uchwały XI/106/12 Rady Gminy Bobrowice ustalającej sieć placówek wychowania 
przedszkolnego; 

− rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego Nr NPII.4131.1.221.2014 z 24 czerwca 2014 r., 
dotyczące uchwały XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Porąbka ustalającej sieć placówek wychowania 
przedszkolnego; 

− rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego Nr NK-3.4131.72.2016.SA z dnia 24 marca 
2016 r., dotyczącego uchwały VII/SXX/111/16 Rady Miejskiej w Wałczu z 23 lutego 2016 r. ustalającej 
sieć placówek wychowania przedszkolnego; 

− rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego Nr NK-III.4131.1.2.2014.LM z dnia 3 lutego 2014 r., 
dotyczące uchwały XLI/622/13 rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r.  ustalającej sieć 
placówek wychowania przedszkolnego; 

Natomiast w dziennikach urzędowych województw: podlaskiego, małopolskiego, mazowieckiego 
publikowano uchwały rad gmin ustalające sieć placówek wychowania przedszkolnego, o której mowa  
w art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r., poz. 2799; Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2016 r., poz. 3331; Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r., poz. 4980). 

Z informacji, uzyskanych z urzędów gmin województwa świętokrzyskiego nieobjętych kontrolą oraz 
przeglądu aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
wynika, że organy stanowiące 29% gmin województwa świętokrzyskiego (spośród tych, które ustaliły sieć 
przedszkoli) nie skierowały do opublikowania uchwał dotyczących ustalenia sieci placówek 
przedszkolnych47.  

3.1.3. Monitorowanie i diagnozowanie poziomu zaspokojenia potrzeb oraz działania podejmowane  
w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 

W żadnej z objętych kontrolą gmin nie dokonano udokumentowanej diagnozy potrzeb dotyczących 
zapewnienia miejsc w przedszkolach dzieciom w wieku od trzech do sześciu lat w latach 2014-2017,  
w kontekście przepisów ustawy o systemie oświaty i ustaw o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia  

                                                           
46 Powyższą argumentację podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 18 lutego 2009 r., 
sygn. akt IV SA/Wr 579/08.  
47 Przy czym część opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego uchwał oprócz sieci placówek 
wychowania przedszkolnego określała także sieć, o której mowa w art. 17 ust. 4 i 7 ustawy o systemie oświaty. 
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13 czerwca 2013 r. oraz z dnia 29 grudnia 2015 r., zgodnie z którymi od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci 
czteroletnie miały prawo do miejsca w placówkach przedszkolnych, od 1 września 2016 r. w przedszkolach 
mogły pozostać dzieci sześcioletnie, a od 1 września 2017 r. również dzieci trzyletnie uzyskają prawo do 
wychowania przedszkolnego. 
Nie dokonywano takich diagnoz pomimo licznych sygnałów (np. artykułów prasowych) o wadze i skali 
problemu, jakim może być brak lub utrudniony dostęp do przedszkola. 
W komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy oświaty w połowie skontrolowanych urzędów 
gmin prowadzono natomiast monitorowanie poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie wychowania 
przedszkolnego, sporządzano zestawienia i analizy dotyczące liczby dzieci korzystających z wychowania 
przedszkolnego. W pięciu urzędach gmin prowadzono w latach poprzednich działania mające na celu 
monitorowanie potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, w dwóch z nich także w odniesieniu do 
roku szkolnego 2016/2017. Dokonanie pełnej diagnozy na ten rok było utrudnione, gdyż poziom 
zapewnienia miejsc w przedszkolach zależał m.in. od decyzji rodziców dzieci o ewentualnym rozpoczęciu 
przez dzieci sześcioletnie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

W gminie Starachowice przeprowadzono ankietę mającą na celu określenie preferencji rodziców dzieci 
sześcioletnich w zakresie pozostawienia dzieci w przedszkolu, przeprowadzono też spotkania 
informacyjne w przedszkolach w ramach przygotowania rekrutacji na rok szkolny 2013/2014  
i 2016/2017, rekrutacja do przedszkoli w mieście prowadzona była w systemie elektronicznym co 
pozwalało na analizę poziomu zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach na wczesnym etapie 
prowadzenia ww. rekrutacji. 

W Ostrowcu Świętokrzyskim przeprowadzono analizę informacji o składanych wnioskach  
w każdym roku szkolnym (w tym 2016/2017) do poszczególnych placówek przedszkolnych w celu 
określenia rejonu miasta, w którym były największe potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego. 

W Staszowie, Włoszczowie i Dwikozach przedstawiano analizy dotyczące możliwości zapewnienia 
miejsc w przedszkolach w poszczególnych rocznikach, na posiedzeniach rady gminy lub komisji ds. 
edukacji rady miasta/gminy. 

Ponadto we wszystkich gminach przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 
2016/2017 przeprowadzono spotkania z dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez gminę, w celu analizy wyników rekrutacji. Analizy te potwierdziły ryzyko niedostatecznej liczby miejsc  
w przedszkolach, w związku z czym podjęto działania mające na celu utworzenie dodatkowych oddziałów  
w przedszkolach48. 

3.1.4.  Placówki wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
w kontrolowanych gminach  

Funkcjonujące w kontrolowanych gminach placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola i punkty 
przedszkolne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) oraz placówki opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 tworzyły gminną strukturę instytucjonalnej opieki nad dziećmi.  

Strukturę tę, w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym tworzyły głównie publiczne placówki 
wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę, wchodzące w skład sieci w rozumieniu art. 14a ust. 
1 i 1a ustawy o systemie oświaty. Ponadto jego elementami były placówki publiczne prowadzone przez inne 
osoby prawne niż gmina lub osoby fizyczne, a także placówki niepubliczne dotowane przez gminę, zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty.  

Zgodnie z przepisami struktura instytucjonalnej opieki nad dziećmi odpowiadała wymogom art. 10 ust. 1 
ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, jeśli placówki publiczne, prowadzone 
przez gminę oraz inne osoby prawne lub osoby fizyczne, zapewniały w roku szkolnym 2015/2016 
zamieszkałym na obszarze gminy dzieciom49 możliwość spełniania obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego, a dzieciom czteroletnim możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.50  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty powinny zostać 
zapewnione od 1 września 2017 r. miejsca przedszkolach także wszystkim dzieciom trzyletnim. 
                                                           
48 Zagadnienie to opisano szerzej w pkt. 3.3.3. 
49 O których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 
50 Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1b i 1c ustawy o systemie 
oświaty mogły uzupełniać system. 
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Dokonując oceny adekwatności struktury instytucjonalnej opieki nad dziećmi do istniejącego 
zapotrzebowania w gminach objętych kontrolą zbadano czy: 

− w latach 2013/2014-2015/2016 spełniała ww. wymogi ustawowe;  
− zapewniała miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, których rodzice  

o to wnioskowali; 
− zapewniała dobrą dostępność przestrzenną miejsc w przedszkolach; 
− dostępność miejsc sprzyjała upowszechnianiu wychowania przedszkolnego i instytucjonalnej opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3; 
− stan obecny wraz z planowanymi zmianami wskazuje, iż będzie spełniała wymogi ustawowe w roku 

szkolnym 2017/2018; 
− zaspokajała zidentyfikowane potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Na podstawie poziomu spełniania tak określonych kryteriów, gminy objęte kontrolą zostały podzielone na 
trzy grupy:  

A. poziom wystarczający – struktura opieki w pełni odpowiadała zapotrzebowaniu w pięciu gminach: 
Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów i Starachowice, Piekoszów i Dwikozy. 

B. poziom ograniczony – struktura opieki nie była w pełni adekwatna w dwóch gminach: Jędrzejów, 
Włoszczowa; 

C. system opieki wymaga poprawy w trzech gminach: Radoszyce, Brody i Opatów. 

Wykres 3. Liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w gminach objętych kontrolą – rok szkolny 
2015/2016. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Ad. A. Strukturę instytucjonalnej opieki nad dziećmi w gminach Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów 
Starachowice, Piekoszów i Dwikozy można ocenić jako w pełni odpowiadającą zapotrzebowaniu. 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów i Starachowice dysponowały dobrze rozwiniętą bazą publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich odpowiednią lokalizacją. Zapewniały także 
opiekę dzieciom w wieku do lat 3, w prowadzonych przez gminę żłobkach i klubach dziecięcych (gmina 
Staszów) lub dotowanych przez gminy żłobkach niepublicznych.  

Liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2013/2014-2015/2016 zapewniała 
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, których rodzice o to wnioskowali. 
Wskaźnik51 liczby dzieci do liczby miejsc wynosił w latach 2013 -2014 średnio od 1,10 do 1,13. Liczba 
                                                           
51 Z uwzględnieniem dzieci w wieku 6-7 lat, nierealizujących obowiązku szkolnego. 
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aktualnie dostępnych miejsc w publicznych placówkach oraz możliwości lokalowe i techniczne przedszkoli  
w zakresie utworzenia nowych miejsc pozwalają sądzić, że zostaną zapewnione od 1 września 2017 r. 
miejsca w przedszkolach dla uprawnionych do tego dzieci52. Zdecydowana większość mieszkańców tych 
gmin miała możliwość korzystania z opieki przedszkolnej dzieci bez konieczności ich dowożenia do 
placówek, od 87% do 100% mieszkańców tych gmin mieszkało w odległości mniejszej niż 3 km od placówek 
wychowania przedszkolnego. 
Na terenie gmin Dwikozy i Piekoszów zapewniono miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom, których 
rodzice o to wnioskowali, placówki znajdowały się we właściwej lokalizacji i były to głównie placówki 
niepubliczne (od 40-45% miejsc w przedszkolach zapewniały przedszkola niepubliczne). Zapewnienie 
miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego od roku szkolnego 2017/2018 będzie możliwe dzięki 
istnieniu rezerw w przedszkolach niepublicznych. 
W gminie Staszów, Piekoszów i Dwikozy funkcjonowały gminne żłobki i kluby dziecięce, oferujące od 16 do 
80 miejsc, w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim gmina dofinansowała miejsca w żłobkach 
niepublicznych (od 30 do 110 miejsc), co zaspokajało potrzeby w tym zakresie.  

Wykres 4. Liczba miejsc w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminach objętych kontrolą – rok szkolny 
2015/201653. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Ad. B. Struktura placówek funkcjonujących na ternie gmin Włoszczowa i Jędrzejów nie była w pełni 
adekwatna do istniejącego zapotrzebowania. Co prawda średni wskaźnik liczby dzieci do liczby miejsc  
w przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015 był niższy od średniego dla województwa świętokrzyskiego54, 
w gminach tych jednak nie zapewniono na rok szkolny 2016/2017 miejsc w przedszkolach wszystkim 
dzieciom, których rodzice wnioskowali, a istniejąca baza placówek wychowania przedszkolnego może nie 
zapewnić spełnienia wymogów ustawowych od 1 września 2017 r. Nie wspierano także rodzin w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mimo stwierdzonych potrzeb w tym zakresie, o czym świadczy 
zainteresowanie społeczne utworzeniem żłobka zakładowego we Włoszczowie czy funkcjonowanie 
niepublicznego (niedotowanego przez gminę) żłobka w Jędrzejowie. 

                                                           
52 Sposób dokonania tej analizy został opisany w pkt 3.3.3, str. 45. 
53 W gminach Włoszczowa, Radoszyce, Brody i Opatów nie funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
54 W województwie świętokrzyskim w 2013 r. i 2014 r. odpowiednio 1,43 i 1,36 dzieci średnio przypadało na jedno miejsce  
w placówce przedszkolnej według danych BDL GUS. 
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Ad. C. Gminne struktury instytucjonalnej opieki nad dziećmi funkcjonujące w gminach Radoszyce i Brody 
(gminy wiejskie) oraz Opatowie (gmina miejsko-wiejska) nie były adekwatne do potrzeb społecznych  
i wymogów ustawowych. W każdej z tych gmin funkcjonowało jedno przedszkole publiczne. Liczba miejsc 
nie zapewniała wszystkim chętnym uzyskania miejsca w przedszkolu. Średni wskaźnik liczby dzieci do 
liczby miejsc w przedszkolach za rok szkolny 2014/2015 był wyższy niż średni dla województwa 
świętokrzyskiego i wynosił w dla gmin Radoszyce, Brody i Opatów odpowiednio 2,32; 4,12; 1,45.  

Prawie 96% dzieci korzystających w 2015 r. z opieki przedszkolnej w przedszkolu w Radoszycach „musiało” 
dojeżdżać do placówki, dostępność przestrzenna do przedszkoli w gminach Brody i Opatów wynosiła 
odpowiednio 50% i 80%. Liczba oferowanych miejsc przez placówki wychowania przedszkolnego w tych 
gminach wskazuje, że od 1 września 2017 r. może zabraknąć w nich od 30 do 100 miejsc dla dzieci.  
W gminach tych nie stworzono możliwości korzystania z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz nie 
dokonano rzetelnej diagnozy poziomu zapotrzebowania na taką opiekę.  
W gminach tych (ze względu na ograniczoną liczbę oferowanych miejsc w przedszkolach) ponoszono 
najniższe koszty, spośród gmin objętych kontrolą, na realizację wychowania przedszkolnego w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. 

3.2. Środki na realizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opieki przedszkolnej i ich 
wykorzystanie 

3.2.1.  Finansowanie przez gminy opieki przedszkolnej i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

We wszystkich gminach objętych kontrolą zapewniono w latach 2013-2015 środki na realizację opieki 
przedszkolnej, w tym także w gminie Piekoszów, w której wystąpiły trudności w zakresie płynności 
finansowej w latach 2013-201455. W pięciu gminach zapewniono także środki na realizację opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (w gminach Piekoszów, Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice oraz od 
2015 r. w gminie Dwikozy).  

3.2.1.1. Finansowanie opieki przedszkolnej  

Koszty organizacji wychowania przedszkolnego stanowiły istotną pozycję w budżetach gmin objętych 
kontrolą. W gminach tych w 2014 r. i 2015 r. stanowiły one średnio od 18% do 20% wszystkich wydatków 
poniesionych na oświatę i wychowanie, przy czym w gminach Piekoszów, Brody i Radoszyce stanowiły 10% 
do12% ogółu ww. wydatków. W pozostałych gminach wydatki przeznaczone na wychowanie przedszkolne 
stanowiły od 19% do 24% wydatków gminy na oświatę i wychowanie. 

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu56 wynosił w gminach objętych kontrolą w 2015 r. 
średnio ok. 660 zł, w tym od 439,51 zł w gminie Brody do ok. 714 zł (w gminie Opatów i Starachowice)  
i 830,51 zł w gminie Włoszczowa. Koszty ponoszone w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych były niższe średnio o ok. 150 zł na jedno dziecko. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty gminy otrzymywały  
w badanym okresie z budżetu państwa dotację celową do zadań własnych w zakresie wychowania 
przedszkolnego. W gminach objętych kontrolą środki te pozwoliły na sfinansowanie części wydatków na 
wychowanie przedszkolne, tj.: w 2013 r. od 6% do 9% tych wydatków; w 2014 r. od 16% do 26% i w 2015 r. 
od 17% do 26%. Pozostała część ww. wydatków finansowana była z budżetu gminy, przy czym część gmin 
otrzymywała dodatkowo subwencję oświatową na realizację zadań pozaszkolnych, wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi. Ponadto gminy mogły uzyskiwać zwroty 
środków z tytułu objęcia dzieci z innych gmin opieką w publicznych i niepublicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego, a także dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców m.in. za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie. Część gmin pozyskiwała także środki 
europejskie wykorzystane na doinwestowanie placówek wychowania przedszkolnego oraz na dodatkowe 

                                                           
55 W 2014 r. w gminie tej wprowadzono program naprawczy przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr LXV/441/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., 
a następnie uzyskano pożyczkę z budżetu państwa stabilizującą gminne finanse. 
56 Obliczony na zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. na podstawie wydatków bieżących przewidzianym na jednego 
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, po pomniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.  
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zajęcia dla dzieci. W gminach objętych kontrolą ze środków własnych finansowano w 2015 r. od 52% do 
80% wydatków na wychowanie przedszkolne.  

Wykres 5. Wydatki w gminach objętych kontrolą przeznaczone w 2015 r. na realizację opieki przedszkolnej  
w publicznych i niepublicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Poszukując oszczędności gminy dokonywały racjonalizacji sieci placówek przedszkolnych (tj. łączenia ich 
lub likwidacji) oraz podejmowały działania mające na celu przekazanie tych placówek do prowadzenia innym 
osobom prawnym lub osobom fizycznym.  

Takie działania podjęto m.in. w gminie Staszów, w której w celu obniżenia kosztów utrzymania i zapewnienia 
funkcjonowania dwóch małych przedszkoli, tj. Publicznego Przedszkola w Wiśniowej oraz Przedszkola  
w Smerdynie zostały one w roku szkolnym 2013/2014 przekazane57, zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy  
o systemie oświaty, do prowadzenia osobie fizycznej. Jak wynika z przedstawionych danych w związku  
z funkcjonowaniem w zmienionej formie prawnej tych dwóch placówek, gmina uzyskała w 2014 r. 
oszczędności w wysokości ok. 300 tys. zł (przedszkole w Wiśniowej) i 500 tys. (przedszkole w Smerdynie). 
W gminie Dwikozy spośród funkcjonujących w badanym okresie sześciu przedszkoli, jednego punktu 
przedszkolnego i ośmiu szkół podstawowych, gmina była organem prowadzącym tylko dla jednego 
przedszkola i jednej szkoły podstawowej. Pozostałe przedszkola i punkt przedszkolny funkcjonowały jako 
placówki niepubliczne, a szkoły, w których powstały oddziały przedszkolne były placówkami publicznymi 
prowadzonymi przez stowarzyszenia. W gminie Piekoszów połowę dostępnych miejsc przedszkolnych 
zapewniono w placówkach niepublicznych, podobnie w gminie Brody, w której prawie 50% dostępnych 
miejsc oferowały niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia i osoby fizyczne.  

Wójt gminy Piekoszów wyjaśnił: Przyczyną przekazania zadania zapewnienia opieki przedszkolnej 
Fundacji Rozwój dla Przyszłości był fakt, że Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci  
i Młodzieży (…), prowadząca punkty przedszkolne, finansowane ze środków unijnych zakończyła 
działalność. Sytuacja Gminy Piekoszów w 2013 r. była bardzo trudna, gdyż utraciła płynność finansową, 
jednostki budżetowe posiadały olbrzymie zadłużenie w ZUS, urzędzie skarbowym, u dostawców towarów 
i usług. Zaczęto opracowywać program naprawczy. Gmina Piekoszów musiała zagwarantować trwałość 

                                                           
57 Uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie odpowiednio z 30 kwietnia 2013 r. i 28 maja 2013 r., po uzyskaniu pozytywnych opinii 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
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projektu, a Fundacja Rozwój dla Przyszłości miała już doświadczenie w prowadzeniu placówek 
oświatowych. Czynnik ludzki, a mianowicie utrata pracy przez dużą grupę osób – mieszkańców gminy 
jest zawsze trudny. Zdecydowano, że można utrzymać pracę tych ludzi choć nie otrzymają oni 
wynagrodzenia na podstawie Karty Nauczyciela. 

Wykres 6. Udział środków własnych w finansowaniu opieki przedszkolnej w 2015 r. na przykładzie wybranych58 gmin 
objętych kontrolą. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

W 2016 r. w gminie Piekoszów zlikwidowano Samorządowe Przedszkole Integracyjne (funkcjonujące  
w ramach Zespołu Integracyjnych Placówek Oświatowych w Micigoździe). Rada Gminy podjęła 29 stycznia 
2016 r. uchwałę o zamiarze likwidacji, a następnie likwidacji ww. przedszkola od 31 sierpnia 2016 r. 
(uzyskując wcześniej w tej sprawie pozytywną opinię świętokrzyskiego kuratora oświaty).  

Organ stanowiący gminy Radoszyce podjął uchwałę w sprawie zmiany siedziby przedszkola (z dniem  
1 września 2013 r.), z Radoszyc do budynku szkoły podstawowej w miejscowości Grodzisko (odległego  
o ok. 4 km od największego sołectwa – Radoszyce). Zmiana ta spowodowana była (według uzasadnienia do 
ww. uchwały) złym stanem technicznym budynku przedszkola oraz decyzją Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Końskich, który stwierdził uchybienia sanitarne. Przeniesienia siedziby miano 
dokonać tylko do czasu zakończenia przebudowy z nadbudową budynku ww. przedszkola. O fakcie 
przeniesienia siedziby przedszkola powiadomiony został kurator oświaty w Kielcach. Jednak we wrześniu 
2014 r. wójt gminy Radoszyce podjął decyzję o likwidacji budynku przedszkola w Radoszycach i wydatkował 
środki na jego wyburzenie pomimo braku uchwały rady gminy w tej sprawie. Wartość wykonanych robot 
rozbiórkowych wyniosła 73.800 zł.  

3.2.1.2. Finansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

W badanym okresie pięć gmin wydatkowało środki na utrzymanie lub dotowanie instytucjonalnych form 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W latach 2013-2015 w dwóch gminach objętych kontrolą funkcjonowały 
gminne placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek w Piekoszowie, oferujący 26 miejsc oraz 
żłobek i dwa kluby dziecięce w Staszowie dysponujące w sumie 80 miejscami). Zgodnie z art. 60 ust. 1 
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy 
prowadzące żłobek lub klub dziecięcy mogą otrzymywać na każde dziecko objęte opieką dotację celową  
z budżetu gminy. W Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim organy stanowiące gmin podjęły uchwały  
o dotowaniu opieki nad dziećmi realizowanej w niepublicznych żłobkach, zgodnie z uchwałami organów 

                                                           
58 O najwyższym i najniższym udziale środków własnych gminy w finansowaniu wychowania przedszkolnego. 
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stanowiących tych gmin. Ogółem w 2013 r., 2014 r. i 2015 r. wydatkowano w tych gminach na opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3 odpowiednio 2.750,9 tys. zł, 1.864,1 tys. zł i 1.630,4 tys. zł. Wyraźnie wyższy 
poziom kosztów ponoszonych w 2013 r. wynika z wydatków majątkowych poniesionych w gminie Piekoszów 
na adaptację budynku na potrzeby żłobka. Placówki te, funkcjonujące w Staszowie i Piekoszowie 
wypracowały w latach 2014-2015 dochody (pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie 
z opieki) w wysokości odpowiednio 216,8 tys. zł i 56,6 tys. zł. 
Od stycznia 2015 r. funkcjonował także dotowany przez gminę niepubliczny żłobek w gminie Dwikozy 
(wydatki poniesione przez gminę w związku z jego funkcjonowaniem wyniosły 18,7 tys. zł) 

Średni miesięczny koszt pobytu dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Staszów wynosił 
w latach 2014-2015 odpowiednio 1.303,83 zł i 1.118,50 zł, średni miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku 
w prowadzonym przez tę gminę wynosił odpowiednio: 1.114,83 zł i 1.221,50 zł. W żłobku prowadzonym 
przez gminę Piekoszów średni koszt miesięczny pobytu dziecka wynosił w 2014 r. – 2.007,71 zł, a w 2015 r. 
– 1.604,25 zł. Placówki w Staszowie i Piekoszowie były dofinansowane w ramach środków resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH i środków uzyskanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego. 

Miesięczna dotacja przekazywana w gminach: Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice i Dwikozy dla dzieci 
objętych opieką w niepublicznych żłobkach wynosiła w 2015 r. odpowiednio: 500 zł, 450 zł i 250 zł na każde 
dziecko. 

Wykres 7. Finansowanie w latach 2014-2015 opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminach objętych kontrolą. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

3.2.1.3. Pozyskiwanie i wykorzystanie przez gminy środków zewnętrznych na realizację 
wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

W badanym okresie w sześciu spośród gmin objętych kontrolą podjęto skuteczne działania w celu 
pozyskania środków zewnętrznych na realizację wychowania przedszkolnego oraz opiekę nad dziećmi  
w wieku do lat 3. W latach 2013-2015 uzyskano łącznie 4.509,25 tys. zł.  
Środki te pozwoliły na utworzenie i utrzymanie gminnych żłobków i klubów dziecięcych w Staszowie 
(uzyskane dofinansowanie wyniosło 1.785,15 tys. zł) i Piekoszowie (903,7 tys. zł) oraz dofinansowanie 
miejsc w niepublicznym żłobku w Starachowicach (23,1 tys. zł w 2013 r.), utworzenie lub doposażenie 
nowych oddziałów przedszkolnych, placów zabaw dla dzieci oraz prowadzenie dodatkowych zajęć  
w przedszkolach w Staszowie, Opatowie oraz w gminach Radoszyce i Brody. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

O
st

ro
w

ie
c 

Św
ię

to
kr

zy
sk

i

St
ar

ac
ho

w
ic

e

D
w

ik
oz

y

St
as

zó
w

Pi
ek

os
zó

w

O
st

ro
w

ie
c 

Św
ię

to
kr

zy
sk

i

St
ar

ac
ho

w
ic

e

D
w

ik
oz

y

St
as

zó
w

Pi
ek

os
zó

w

2014 rok 2015 rok

N
ak

ła
dy

 w
 ty

s.
 z

ł

Finansowanie
wydatków na opiekę
nad dziećmi do lat 3
ze środków
europejskich i
programu MALUCH
(w tys. zł)

Wydatki  własne
gminy na formy
opieki nad dziećmi
do lat 3, w tym
wydatki majątkowe
(w tys. zł)

Placówki prowadzone przez gminę 



 29 

Z uwagi na środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 Wspieranie 
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego opieka w żłobkach i klubach dziecięcych  
w Staszowie i Piekoszowie była świadczona nieodpłatnie dla dzieci rodziców mieszkających na terenie 
gminy, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, 
bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, podejmujących zatrudnienie (w okresie od 1 listopada 2012 r. do 
31 października 2014 r. w Staszowie, od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. w Piekoszowie). Ponadto 
w latach 2014-2015 gminy te uzyskały dofinansowanie w wysokości średnio do 133 zł do 325 zł miesięcznie 
do funkcjonujących miejsc opieki w klubach dziecięcych i żłobkach w ramach środków resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH. 

Gminy Staszów, Opatów, Radoszyce i Brody uzyskały także dodatkowe środki na realizację wychowania 
przedszkolnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  
Z wykorzystaniem tych środków: 
− stworzono warunki do funkcjonowania dodatkowego, integracyjnego oddziału przedszkolnego dla 

dzieci w wieku od trzech do czterech lat oraz zapewniono dodatkowe zajęcia, w tym terapię 
logopedyczną i warsztaty taneczne dla dzieci – kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła  
448,5 tys. zł (gmina Staszów); 

− zorganizowano plac zabaw przy szkołach podstawowych oraz dostosowano i wyposażono 
pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w: Grodzisku, Wilczkowicach, 
Górnikach, Kapałowie i Kłucku – dofinansowanie wyniosło 367,90 tys. zł (gmina Radoszyce); 

− umożliwiono funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Opatowie,  
dofinansowanie wyniosło 412,5 tys. zł; 

− utworzono jeden oddział przedszkola po dokonaniu niezbędnej adaptacji pomieszczeń w szkole 
podstawowej oraz doposażono place zabaw, pomieszczenia sal lekcyjnych, kuchni i pomieszczenia 
sanitarne w oddziałach przedszkolnych w szkołach – kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 
568,4 tys. zł (gmina Brody). 

Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013 (Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2. Rozwój 
systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej) gmina Starachowice realizowała 
projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II. W ramach 
projektu wykonano m.in. termomodernizację budynków czterech miejskich przedszkoli na łączną kwotę 
2.795,8 tys. zł.59 

3.2.1.4.  Uzyskiwanie przez gminy refundacji za objęcie opieką dzieci zamieszkałych na terenie 
innych gmin 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy zobowiązane są do zwrotu kosztów wychowania 
przedszkolnego dzieci, które korzystały z opieki przedszkolnej realizowanej na terenie innych gmin – 
dotyczyło to zarówno placówek niepublicznych, jak i (od 1 września 2014 r.) placówek publicznych. Jak 
wynika z ustaleń kontroli większość kontrolowanych gmin uzyskiwała z tego tytułu zwroty środków 
wydatkowanych na wychowanie przedszkolne, a dzieci z innych gmin były przyjmowane na wolne miejsca 
pozostałe w wyniku rekrutacji, dzięki czemu uzyskiwano poprawę efektywności wykorzystania placówek 
wychowania przedszkolnego. Wszystkie gminy objęte kontrolą dokonywały refundacji kosztów opieki dzieci 
zamieszkałych w tych gminach, jeśli zapewniono im opiekę przedszkolną na terenie innych gmin. 

Nie wszystkie gminy prowadziły działania mające na celu „odzyskanie” kosztów poniesionych na opiekę 
przedszkolną dzieci zamieszkałych w innych gminach. W dwóch gminach (Piekoszów i Staszów) 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieubieganiu się o refundację kosztów wychowania 
przedszkolnego od gmin, na których ciążył obowiązek wynikający z art. 79a60 ustawy o systemie oświaty61, 

                                                           
59 Kwotę podano bez uwzględnienia wydatków na dokumentację techniczną, nadzór inwestorski i promocję projektu. 
60 Dodany, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r., przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy  
o systemie oświaty. 
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W gminie Staszów nie ubiegano się także o zwrot dotacji wychowania przedszkolnego, należnej zgodnie  
z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. 

Przyczyną nieubiegania się o zwrot kosztów była (zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami) niewłaściwa 
interpretacja przepisów prawa, a w przypadku gminy Piekoszów dodatkowo niesprawny system nadzoru nad 
placówkami wychowania przedszkolnego (urząd gminy nie posiadał wiedzy o objęciu w badanym okresie 
opieką przedszkolną ok. 40 dzieci z innych gmin).  

Łączna kwota nieuzyskanych dochodów przez ww. gminy z tytułu refundacji kosztów wychowania 
przedszkolnego wynosiła 294.458,65 zł, w tym: 
− w gminie Piekoszów – 225.358,81 zł za okres od września 2014 r. do czerwca 2016 r., co stanowiło  

ok. 5% wydatków przeznaczonych na wychowanie przedszkolne w tych latach; 
− w gminie Staszów – 69.099,84 zł, co stanowiło ok. 2% ponoszonych przez gminę wydatków na 

wychowanie przedszkolne za okres od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

Urząd gminy Staszów wystąpił o refundację kosztów wychowania przedszkolnego do gmin Bogoria, 
Rytwiany, Szydłów, Tuczępy, Raków, Gnojno, Osiek, Chmielnik, Oleśnica, Łubnice.  

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wójt gminy Piekoszów poinformował Najwyższą Izbę Kontroli  
o podjęciu działań zmierzających do uzyskania refundacji kosztów ponoszonych rzez gminę na realizację 
wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin za lata 2014-2016 – zostały skierowane noty 
obciążeniowe do właściwych gmin. 

Nieustalenie należnej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. art. 5. ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych62. 

Uzyskanie przez gminy refundacji wynikającej ze skierowanych not obciążeniowych będzie analizowane  
w ramach monitoringu realizacji wniosków pokontrolnych. 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotacja celowa przekazana 
placówkom organizującym tę opiekę powinna dotyczyć każdego dziecka, tj. także dzieci zamieszkałych na 
terenie innych gmin, które korzystają z opieki w dotowanym lub prowadzonym przez gminę żłobku czy klubie 
dziecięcym. W gminach objętych kontrolą nie zawierano porozumień dotyczących ewentualnego zwrotu 
kosztów pobytu dzieci z innych gmin w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, choć np. z opieki  
w żłobku dotowanym przez gminę Dwikozy korzystały także dzieci z innych gmin, a w żłobku w gminie 
Piekoszów były przejściowo wolne miejsca, z których mogłyby korzystać dzieci zamieszkałe w innych 
gminach. 

3.2.1.5. Wypłacanie dotacji placówkom publicznym i niepublicznym 

Tylko w jednej gminie, spośród dziesięciu objętych kontrolą (w gminie Radoszyce), nie funkcjonowały 
niepubliczne placówki lub placówki przedszkolne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną lub osobę 
fizyczną. Organy stanowiące pozostałych gmin, realizując tym samym obowiązek nałożony art. 90 ust. 4  
i art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ustaliły tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  
i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności 
podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji  
i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. 

Wyniki kontroli wskazują, że prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem na terenie gmin innych 
placówek niż placówki publiczne było, szczególnie w małych gminach wiejskich, obarczone ryzykiem 
powstania nieprawidłowości. Niekorzystny wpływ na prawidłowość realizacji tych zadań miała 

                                                                                                                                                                             
61 Zgodnie z którym, jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez 
gminę lub osobę fizyczną uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty 
wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio  
w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której 
uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa  
w art. 14d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania 
przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń. 
62 Dz.U. z 2013 r. poz.168, ze zm. 
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niewystarczająca obsada kadrowa, zwłaszcza w sytuacji nakładania dodatkowych obowiązków komórkom 
zajmującym się nadzorem nad placówkami oświatowymi. Często zadania te przypisywano pracownikom 
gminnych zespołów obsługi oświaty nie zapewniając funkcjonowania skutecznych i adekwatnych 
mechanizmów kontroli zarządczej w tym zakresie.  
W gminach Dwikozy i Piekoszów charakteryzujących się spośród gmin objętych kontrolą najwyższym 
udziałem wydatków na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek w wydatkach ogółem 
przeznaczonych na wychowanie przedszkolne (w latach 2014-2015 dotacje dla tych podmiotów stanowiły od 
34% do 37%) stwierdzono, iż wypłacanie dotacji na wychowanków korzystających z wychowania 
przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez stowarzyszenia i osoby fizyczne odbywało się  
z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty lub uchwał rad gminy w sprawie trybu i zasad 
udzielania dotacji.  
Skutkiem tych nieprawidłowości było zaniżanie przez gminy wysokości ww. dotacji, tj.: 
− w gminie Piekoszów dotację za lipiec i sierpień 2014 r. dla przedszkola niepublicznego prowadzonego 

przez osobę fizyczną zaniżono o kwotę 3.908,40 zł63; 

− Urząd Gminy Dwikozy wypłacił dotację dla oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, w wysokości wyliczonej dla niepublicznego 
przedszkola64. Tymczasem, zgodnie z art. 80 ust. 2 ww. ustawy, placówki te powinny otrzymać dotację  
w wysokości równej wydatkom bieżącym (tj. 100%) na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych  
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o ww. opłaty. Kwota 
dotacji wypłaconej niezgodnie z uchwałami rady gminy i przepisami ustawy o systemie oświaty w latach 
2013-2016 wyniosła 1.106.920,36 zł; 

− w latach 2013-2015 nie dokonywano zmiany kwoty dotacji należnej niepublicznym placówkom 
wychowania przedszkolnego, mimo zmiany wysokości wydatków bieżących, ustalonych w budżecie lub 
przewidzianych na utrzymanie ucznia w przedszkolach prowadzonych przez gminę65. Ponadto do 
ustalenia podstawy do wypłaty dotacji stowarzyszeniom, w całym kontrolowanym okresie stosowano 
zróżnicowany, niezgodny z uchwałami XXVI/120/2012 i nr XV/75/2016 Rady Gminy w Dwikozach oraz 
przepisami ustawy o systemie oświaty, sposób jej obliczania i w takiej wysokości dokonywano następnie 
wypłaty. Kwota dotacji wypłaconej niezgodnie z uchwałami rady gminy i przepisami ustawy o systemie 
oświaty placówkom niepublicznym prowadzonym przez stowarzyszenia wyniosła 1.554.254,44 zł. 

Wypłata dotacji niezgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty lub uchwał rad gminy określających tryb 
i zasady ustalania dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. art. 8 ust. 1 ustawy  
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

W 2014 r. w urzędzie gminy Piekoszów nie dokonywano prawidłowej kontroli merytorycznej dokumentacji 
składanej66 przez niepubliczne przedszkole prowadzone przez osobę prawną, dotyczącej informacji o liczbie 
uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego. Skutkiem ww. zaniechania było przyjęcie informacji 
o objęciu, przez tę placówkę niepubliczną, opieką uczniów w punktach przedszkolnych (którym przysługuje 
dotacja obliczana na podstawie art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty w wysokości 40% kosztów 
wychowania przedszkolnego), mimo że wypłacano dotację w wysokości – ustalonej dla przedszkoli 
(wynoszącej 75% kosztów wychowania przedszkolnego obliczanej na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy  
o systemie oświaty). Z wyjaśnień pracowników odpowiedzialnych za udzielenie i wypłatę ww. dotacji 
wynikało, że przedkładane przez jednostkę dokumenty nie podlegały w 2014 r. właściwej kontroli 
merytorycznej. Informacje zawarte w prowadzonej w gminie ewidencji placówek niepublicznych 

                                                           
63 Niezgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały nr LVIII/317/2010 Rady Gminy w Piekoszowie z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Piekoszów na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 
przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 
64 W oparciu o art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, tj. 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie, w przeliczeniu na jednego ucznia 
65 Niezgodnie z § 2 ust. 3 uchwały Rady Gminy Dwikozy nr XXVI/120/2012. 
66 Wymaganej uchwałą Rady Gminy Piekoszów LXVII/458/2014 z 29 października 2014 r. dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu Gminy na prowadzenie przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
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(oświatowych), o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, potwierdzają że ww. przedszkole 
niepubliczne prowadziło w 2014 r. oddziały przedszkolne, a nie punkty przedszkolne. 

NIK pozytywnie ocenia działania samorządów polegające na większym, od wymaganego przepisami, 
zaangażowania środków publicznych na zapewnienie należytego poziomu opieki przedszkolnej w gminach 
Brody, Dwikozy, Staszów i Piekoszów: 
− wysokość dotacji przekazywanych w badanym okresie przez gminę Brody na dzieci objęte opieką  

w niepublicznym punkcie przedszkolnym została określona w wysokości równej 75% wydatków 
bieżących ustalonych w budżecie gminy pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiących dochody budżetu gminy, ponoszonych  
w przedszkolach publicznych prowadzonych gminę, tj. w wyższej wysokości niż minimalna wymagana 
art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym wysokość dotacji dla innych form 
wychowania publicznego (do których należą m.in. niepubliczne punkty przedszkolne) powinna być 
ustalona w wysokości nie niższej niż 40% ww. wydatków bieżących; 

−  wysokość dotacji, przekazywanej w 2016 r. przez gminę Dwikozy na dzieci objęte opieką  
w niepublicznym punkcie przedszkolnym została określona w wysokości równej 60% ww. wydatków; 

− gmina Staszów finansowała część kosztów związanych z utrzymaniem użyczonego obiektu, w którym 
osoba fizyczna prowadziła przedszkole publiczne na podstawie § 9 ust. 16 umowy przekazania 
prowadzenia Publicznej Szkoły i Przedszkola w Wiśniowej z dnia 26 sierpnia 2013 r. Zgodnie umową 
gmina zobowiązała się pokrywać 75% kosztów związanych z utrzymaniem użyczonego obiektu,  
tj. koszty energii elektrycznej, opału, wody, gazu, wywozu nieczystości, monitoringu, przeglądów  
i konserwacji obiektu; 

− w roku szkolnym 2013/2014 gmina Piekoszów, na mocy umowy zawartej z Fundacją Rozwój dla 
Przyszłości prowadzącej niepubliczne przedszkole z oddziałami zamiejscowymi, zobowiązała się 
zapewnić odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia tej działalności i ponosiła koszty ich 
wyposażenia i ogrzewania. 

3.2.2.  Rozliczenia i sprawozdawczość związana z realizowaniem zadania zapewnienia 
zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi  

W badanym okresie organy wykonawcze gmin objętych kontrolą przekazywały do Kuratorium Oświaty  
w Kielcach roczne rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego za lata 2013, 2014 i 2015 w terminach określonych  
w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej  
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Sprawozdania 
zostały sporządzone prawidłowo, poza jednym sprawozdaniem – sporządzonym przez Urząd Gminy 
Opatów za 2013 r. W sprawozdaniu tym przekazano nierzetelne dane dotyczące liczby dzieci w wieku od 
2,5 do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie według stanu na dzień 30 września 
roku budżetowego, co skutkowało pobraniem przez gminę dotacji celowej na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego w zawyżonej o 410,77 zł. Pobrana w nadmiernej wysokości dotacja 
wraz z należnymi odsetkami została zwrócona, w trakcie kontroli NIK. 

W gminie Dwikozy wydatki z tytułu dotacji udzielanych jednostkom oświaty w latach 2013-2016 ujęto  
w nieprawidłowych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. W konsekwencji, dane  
w sprawozdaniach finansowych Rb-28S były w powyższym zakresie nierzetelne. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego zakwalifikowania ogólnej kwoty 1.488.259,93 zł w tym: 
− dotacji udzielonych oddziałowi przedszkolnemu w Niepublicznym Przedszkolu „Smerf” w Górach 

Wysokich (zakwalifikowano je do rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
zamiast do rozdziału 80104 Przedszkola);  

− wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia w latach 2013-2016 (zaklasyfikowano je  
w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, § 2540 dotacja podmiotowa  
z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zamiast do § 2590 dotacja podmiotowa z budżetu 
dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną);  
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− wydatków z tytułu udzielonych z budżetu gminy w 2013 r. dotacji na funkcjonowanie niepublicznych 
punktów przedszkolnych (zakwalifikowano je do rozdziału 80104 Przedszkola, zamiast 80106 Inne formy 
wychowania przedszkolnego).  

Powyższe nie wpłynęło jednak na rzetelność danych w zakresie wykonanych wydatków w dziale 801. 

W latach 2013-2015 pięć gmin67, prowadzących lub dotujących żłobki i kluby dziecięce, wywiązując się  
z obowiązku wynikającego z art. 64 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 sporządzało  
i przekazywało wojewodzie świętokrzyskiemu półroczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu 
realizacji ww. ustawy. Trzy gminy przekazały wojewodzie osiem nierzetelnie sporządzonych sprawozdań  
a ponadto dwa sprawozdania zostały przekazane nieterminowo. Stanowiło to naruszenie rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych  
z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 368. Mianowicie: 
− istotnie zawyżono dane za I półrocze 2014 r. dotyczące przeciętnych kosztów pobytu dziecka w żłobku 

prowadzonym przez gminę, podano przeciętne koszty w wysokości 276.489 zł, chociaż ich właściwa 
wysokość wynosiła 10.634,20 zł; 

−  we wszystkich sprawozdaniach sporządzanych za lata 2013-2015 podano podwojony przeciętny koszt 
pobytu dziecka w żłobku dotowanym przez gminę, umieszczając w sprawozdaniu sumę przeciętnych 
kosztów ponoszonych w dwóch placówkach oraz dokonując kalkulacji za II półrocze 2015 r.  
z wykorzystaniem danych z 11 miesięcy zamiast danych półrocznych; 

− w sprawozdaniu gminy Piekoszów za I półrocze 2014 r. i II półrocze 2015 r. podano nierzetelne dane 
dotyczące liczby zatrudnionych osób w żłobku w Piekoszowie w (zaniżono liczbę zatrudnionych osób 
odpowiednio o 1 i 3); 

− nie wykazano niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca w żłobkach, pomimo istnienia listy 
oczekujących na miejsce w I i II półroczu 2015 r. żłobku w Piekoszowie ii w II półroczu 2015 r. w żłobku 
w Staszowie. 

Do czasu kontroli NIK sprawozdania te były przyjmowane i akceptowane przez Wydział Polityki Społecznej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Część z tych sprawozdań została skorygowana  
w trakcie kontroli. 

3.2.3.  „Dostępność finansowa” opieki nad dziećmi  

Problemem z jakim musi zmierzyć się większość rodzin, rozważających oddanie dziecka do żłobka lub 
przedszkola, jest wysokość opłat z tytułu opieki nad dziećmi (tzw. „dostępności finansowej” opieki).  
Z perspektywy rodziców istotne jest, jak wysokość opłat za opiekę instytucjonalną nad dziećmi kształtuje się 
w odniesieniu do kosztów alternatywnych – niepodjęcia pracy i opieki nad dzieckiem w domu oraz w relacji 
do kosztów opieki prywatnej (prywatne nianie, opieka w niedofinansowanych placówkach niepublicznych). 
Według danych GUS69 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę (tj. dochód obejmujący 
bieżące dochody pieniężne i niepieniężne bez zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
płaconych z tytułu dochodów oraz bez składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płacone przez 
ubezpieczonego pracownika) wynosił w 2015 r. w województwie świętokrzyskim średnio 1.119,96 zł 
miesięcznie. Jak wynika z badań, w grupie rodzin z dwójką dzieci dochód ten był niższy i mógł wynosić 
1.091,34 zł. Przedstawiona przez GUS średnia struktura wydatkowania środków przez gospodarstwa 
domowe w Polsce wskazuje, że w województwie świętokrzyskim przeciętna rodzina z dziećmi była skłonna 
do wydatkowania na edukację i opiekę nad dzieckiem do 20,1% ww. dochodu. Do wydatków tych można 
zaliczyć opłaty za korzystanie ze żłobka, klubu dziecięcego lub placówki przedszkolnej. 

                                                           
67 Gminy Piekoszów, Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski a od II półrocza 2015 r. także gmina Dwikozy. 
68 Dz. U. Nr 173, poz. 1035. 
69 GUS, Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Notatka 
informacyjna z 25 maja 2016 r. 
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Wykres 8. Średnie miesięczne opłaty (w zł) wnoszone w gminach objętych kontrolą za przedszkola i formy opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w 2015 r., w porównaniu do wysokości średniego miesięcznego dochodu rozporządzalnego 
na osobę w województwie świętokrzyskim w 2015 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

3.2.3.1. Realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach 

Zgodnie art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedszkole publiczne realizuje program wychowania 
przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, ale nie krótszym 
niż 5 godzin dziennie. Za pobyt dziecka przekraczający ustalony czas bezpłatnej opieki pobierane są opłaty 
w wysokości ustalonej przez organ prowadzący przedszkole publiczne w wysokości nie wyższej niż 1 zł za 
godzinę zajęć70. 

W roku szkolnym 2013/2014 we wszystkich w gminach objętych kontrolą obowiązywały uchwały w sprawie 
ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez prowadzone przez 
gminy przedszkola. Uchwały te, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty, zachowały moc do dnia 31 sierpnia 2014 r. Z przepisu tego wynika, że obowiązująca 
stawka opłat wnoszonych przez rodziców za godzinę w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar pięciu 
godzin zajęć nie mogła być od 1 września 2013 r. wyższa niż 1 zł. W siedmiu gminach objętych kontrolą,  
tj. w Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Staszów, Jędrzejów, Włoszczowa, Opatów i Piekoszów rady 
gmin podjęły w 2014 r. uchwały, zgodnie z którymi opłata za każdą dodatkową godzinę poza pięciogodzinny 
bezpłatny wymiar opieki wynosiła 1 zł.71.  

W gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Piekoszów organy stanowiące w ww. uchwałach określiły, iż bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu odbywa się w czasie 5 godzin dziennie od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 800-1300. Ponadto statuty przedszkoli w tych gminach oraz dwóch z dziewięciu 
przedszkoli w Starachowicach zawierały zapisy o tym, że bezpłatna opieka i wychowanie świadczona jest  
w godzinach 800-1300. Skutkiem określenia w tych dokumentach czasu bezpłatnej opieki nie tylko co do jego 
wymiaru, ale także co do konkretnych „sztywnych” godzin opieki, mogło być ograniczenie dostępu do 
bezpłatnej opieki przedszkolnej w sytuacji pozostawienia pod opieką w przedszkolu dzieci na pięć godzin, 
ale w innych godzinach niż wyznaczone (np. od godziny 900 do 1400). Określenie w statutach „sztywnych” 
godzin bezpłatnej opieki, w których zgodnie z ustawą o systemie oświaty ma być realizowana podstawa 
programowa wychowania przedszkolnego miała służyć, zdaniem dyrektorów przedszkoli  
w Piekoszowie, lepszej organizacji pracy tych placówek. 

                                                           
70 Zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. 
71 Wśród placówek wychowania przedszkolnego w województwie świętokrzyskim tylko przedszkola publiczne w Kielcach oferowały 
sześć godzin bezpłatnej opieki. 
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W gminach Starachowice, Staszów, Włoszczowa, Opatów, Dwikozy, Radoszyce i Brody ww. uchwały nie 
zawierały określenia „sztywnych” godzin realizacji bezpłatnej opieki przedszkolnej. W uchwale podjętej przez 
Radę Miejską w Jędrzejowie72 wskazano te godziny, wprowadzono jednak zastrzeżenie, że dzieciom 
przysługuje opieka bezpłatna w wymiarze nie mniejszymi niż pięć godzin dziennie. 

Zdaniem NIK, czas w którym ma być realizowane bezpłatne wychowanie i opieka powinien być określony  
w ramowym rozkładzie dnia ustalonym przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym 
oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 
dzieci, zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

Świętokrzyski kurator oświaty w odpowiedzi na pismo NIK, poinformował, iż w dniu 11 marca 2016 r. zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne, na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w sprawie 
zgodności z prawem postanowień 33 statutów przedszkoli z miasta Kielce, w których określono „sztywne” 
godziny opieki. Na skutek ww. postępowania w dniu 8 czerwca 2016 r. kurator wydał w tych sprawach 33 
decyzje administracyjne (w tym 26 decyzji uchylających niezgodne z prawem postanowienia i 7 decyzji 
umarzających postępowanie w całości).  

Określenie „sztywnego” zakresu godzin, w których ma być realizowane bezpłatne wychowanie i opieka nie 
znajduje uzasadnienia w obowiązującym prawie, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach, sygn. akt II SA/Ke 363/1573, stwierdzającego nieważność § 1 uchwały Rady 
Miasta Kielce nr LXIV/1113/2014 z 24 lipca 2014 r., w zakresie jakim stanowiła, że bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Kielce realizowane jest w godzinach od 
800 do 1400. Sąd uznał, że sprecyzowanie przez Radę Miasta w § 1 ww. uchwały konkretnych godzin 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych prowadzonych przez miasto przedszkolach, nie 
mieści się w zakresie delegacji ustawowej zawartej w art. 14 ust. 5 pkt 1 lit a ustawy o systemie oświaty  
i z tego względu podlega wyeliminowaniu z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie jego nieważności. 

Z informacji uzyskanych ze wszystkich nieobjętych kontrolą urzędów gmin województwa świętokrzyskiego, 
wynika że sytuacja taka wystąpiła w co najmniej pięciu uchwałach organów stanowiących gmin 
województwa świętokrzyskiego, zawierających „sztywne” określenie zakresu godzin, w których realizowane 
jest bezpłatne wychowanie dziecka. Np. uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia  
6 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Solec-Zdrój 
przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 
r. poz. 3202), uchwała Nr XX/119/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Samborzec (Dz. Urz. Woj. Św. z 2016 r. poz. 1751).  

Z informacji uzyskanej od wojewody świętokrzyskiego, w odpowiedzi na pismo NIK dotyczące zgodności  
z prawem i publikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego uchwał określających 
„sztywny” zakres czasu bezpłatnej opieki nad dziećmi wynika, że zdaniem wojewody literalna wykładania 
tego przepisu nie sprzeciwia się wskazaniu w treści uchwały godzin, w których realizowane są świadczenia 
gwarantowane ujęte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, który to zapis w tej sytuacji ma 
walor wyłącznie informacyjny, a nie normatywny (…). W świetle powyższego w ocenie tutejszego organu  
w konkretnych przypadkach ustalanie zakresu godzin, w których mają odbywać się bezpłatne zajęcia 
stanowi kwestię prawidłowej realizacji uchwał podjętych w tych sprawach. 

3.2.3.2. Opłaty za pobyt dzieci w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 pkt 1 i ust 5a ustawy o systemie oświaty, za pobyt dziecka w publicznych 
placówkach wychowania przedszkolnego, przekraczający ustalony czas bezpłatnej opieki (nie krótszy niż 
pięć godzin) pobierane są opłaty w wysokości ustalonej przez organ prowadzący przedszkole publiczne  
w wysokości nie wyższej niż 1 zł za godzinę zajęć.  
                                                           
72 Uchwała z 12 września 2014 r. 
73 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 20 sierpnia 2015 r., poz. 2439.  
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W gminach objętych kontrolą opłata za dodatkowe godziny wychowania i opieki wynosiła 1 zł za godzinę 
zajęć. W siedmiu gminach74 organy stanowiące skorzystały, z uprawnienia wynikającego  
z art. 14 ust. 5 pkt 2 ustawy o systemie oświaty – i ustaliły w 2014 r. zasady zwalniania rodziców z opłat  
za wychowanie przedszkolnego. Polegały one na: 
− całkowitym zwolnieniu z opłat dzieci z rodzin wielodzietnych (gminy Włoszczowa i Starachowice), 

wychowanków rodzinnego domu dziecka, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodziców 
samotnie wychowujących dzieci (Jędrzejów); posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (Starachowice); 

− obniżeniu o 25% lub 50% opłat rodzicom, których drugie i kolejne dziecko uczęszczało do przedszkola 
(Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów); 

− obniżeniu opłat lub czasowego z nich zwolnienia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, będących pod opieką ośrodka pomocy społecznej lub dotkniętych trudną sytuacją losową 
(Piekoszów i Staszów).  

Z ustaleń kontroli w urzędach gmin wynika, że były stosowane ww. zasady zwolnień z opłat. Ponadto  
w 2015 r. w gminach objętych kontrolą od 6% do 12% dzieci korzystało z bezpłatnych posiłków w 
placówkach wychowania przedszkolnego75, zwalniano także z opłat za pobyt w przedszkolu w sytuacji, gdy 
do przedszkola uczęszczało rodzeństwo. 

W gminach Brody, Dwikozy i Radoszyce nie określono warunków zwolnienia z opłat za nauczanie, 
wychowanie i opiekę, co mogło stanowić barierę w zakresie korzystania z opieki przedszkolnej przez rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Potwierdziły to wyniki kontroli, np. dyrektor 
Samorządowego Przedszkola w Dwikozach zdiagnozował istnienie potrzeb w tym zakresie.  

Wszystkie publiczne placówki wychowania przedszkolnego, funkcjonujące w gminach objętych kontrolą 
oferowały możliwość korzystania z wyżywienia, tj. z dwóch posiłków (dzienny koszt wyżywienia wynosił 
wtedy średnio od 3,50 zł do 4,00 zł) lub trzech posiłków (dzienny koszt od 4,50 do 6,00 zł).  

W gminach objętych kontrolą opłata, jaką ponosili rodzice, którzy pozostawiali dzieci w przedszkolu we 
wrześniu 2015 r. na ok. 10 godzin dziennie wraz z wykupionym pełnym wyżywieniem wynosił od 200 do  
231 zł. Wysokość opłaty ponoszonej przez innych rodziców, którzy korzystali z mniejszej liczby godzin opieki 
była zależna od liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu. W roku szkolnym 2015/2016 w gminach 
miejskich oraz w miastach gmin miejsko-wiejskich średnio od 76% do 82% dzieci korzystało z opieki 
dłuższej niż pięć godzin – średnie opłaty ponoszone przez rodziców we wrześniu 2015 r. w tych miastach 
wynosiły od 162,00 zł do 220,00 zł miesięcznie, natomiast w gminach wiejskich od 59% do 67% dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym korzystało z dłuższego niż pięciogodzinny czas opieki, a średnie 
wydatki ponoszone przez rodziców wynosiły od 81,75 zł do 126 zł miesięcznie76. 
Wysokość opłat ponoszonych w 2015 r. przez rodziców, których dzieci korzystały z wychowania 
przedszkolnego w placówkach publicznych nie stanowiła bariery finansowej w rozwoju tej opieki, gdyż 
wysokość tych opłat nie była wyższa niż 20% dochodu rozporządzanego na osobę w rodzinach z dziećmi  
w tym roku. 

3.2.3.3. Opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego  

W ramach kontroli badaniu poddano wysokość opłat pobieranych w 2015 r. i 2016 r. przez przedszkola 
niepubliczne w gminach Dwikozy i Piekoszów, w których ok. 50% miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego zlokalizowane było w placówkach niepublicznych. 

Stowarzyszenia oraz osoby fizyczne prowadzące placówki wychowania przedszkolnego w gminie Dwikozy  
i Piekoszów zapewniały pięciogodzinne nieodpłatne wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz w przedszkolach. Ponadto, dwa niepubliczne przedszkola w gminie Dwikozy zapewniały 
dzieciom nieodpłatną opiekę także powyżej pięciu godzin (w niepublicznym przedszkolu w Gierlachowie - 
dziesięć godzin, a w Górach Wysokich – osiem godzin), co czyniło je konkurencyjnymi w stosunku do 

                                                           
74 W gminach Włoszczowa, Staszów, Jędrzejów, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Starachowice, Piekoszów. 
75 Finansowanych ze środków pomocy społecznej. 
76 Określono na postawie wydatków ponoszonych przez rodziców w gminie Staszów, Piekoszów, Radoszyce, Opatów, 
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Jędrzejów. 
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jedynej funkcjonującej w gminie placówki publicznej. W placówkach wychowania przedszkolnego w gminie 
Dwikozy oraz w przedszkolach w gminie Piekoszów zapewniano opiekę płatną 1 zł powyżej pięciu godzin.  

Prywatne przedszkola funkcjonujące w pozostałych gminach oferowały najczęściej swoje usługi w formie 
pełnopłatnej, a ich ceny kształtował wolny rynek. Wysokość opłaty stałej (tzw. czesnego) wynosiła od 300 do 
600 zł miesięcznie (w zależności od oferty dodatkowych zajęć), a opłata za wyżywienie kształtowała się  
w wysokości od 10 do 15 zł dziennie. 

3.2.3.4. Opłaty wnoszone w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 organy stanowiące gmin, w których 
funkcjonowały żłobki i kluby dziecięce założone i prowadzone przez te jednostki (Piekoszów i Staszów) 
określiły wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym oraz 
wysokość opłat za wyżywienie. 
W gminie Staszów ustalono wysokość stałej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości  
15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym oraz opłatę 
stałą za pobyt dziecka w klubie dziecięcym (wynosiła ona 50% opłaty ustalonej dla żłobka). Dla żłobka  
w Piekoszowie opłata ta została ustalona77 jako iloczyn liczby godzin pobytu dzieci w żłobku przez ustaloną 
opłatę za godzinę (w wysokości 0,85 zł). W gminach tych ustalono także warunki obniżenia opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku i klubach dziecięcych dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej. Określono także maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dzieci, która wynosiła odpowiednio 
8 zł i 12,50 zł. W 2013 r. i przez większość 2014 r. rodzice nie wnosili żadnych opłat za pobyt i wyżywienie 
dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych w gminach Staszów i Piekoszów, gdyż były one finansowane  
ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. W 2014 r. do żłobka i klubów dziecięcych w Staszowie były 
także przyjmowane dzieci, których rodzice nie spełniali wymogów projektowych, wysokość miesięcznej 
opłaty wynosiła odpowiednio: 252 zł i 126 zł. 

Natomiast wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w żłobkach gminnych w 2015 r. wynosiła od  
82,75 zł w Piekoszowie do 262,50 w Staszowie. Opłata za pobyt w klubie dziecięcym w Staszowie wynosiła 
131,25 zł, co stanowiło odpowiednio 13%, 9% i 6% kosztów utrzymania jednego dziecka w tych instytucjach 
opieki. Średnia opłata za wyżywienie wynosiła od 98,40 do 125,60 zł. 

Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych ale dotowanych przez gminy 
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski i Dwikozy wyniosły w 2015 r. odpowiednio 490 zł, 458 zł i 375 zł.  
W 2014 r. nie funkcjonowała placówka opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Dwikozach, rodzice nie 
ponosili opłat za opiekę w żłobkach w Piekoszowie i Staszowie, a wysokość opłaty za pobyt dzieci  
w niepublicznych żłobkach w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim nie odbiegała od obowiązujących 
w 2015 r. 

Natomiast opłaty wnoszone przez rodziców, których dzieci korzystały ze żłobków niepublicznych, 
niedotowanych przez gminy wynosiły w 2014 i 2015 r. od 700 zł miesięcznie – w niepublicznym żłobku  
w Jędrzejowie do ponad 800 zł w prywatnych żłobkach w Kielcach78. Placówki te często także uzyskiwały 
dofinansowanie w ramach środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3. 

 

Na podstawie informacji uzyskanej od niekontrolowanych urzędów gmin województwa świętokrzyskiego 
ustalono, że w 2015 r. funkcjonowało 47 placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym 22 placówki 
prowadzone przez gminy i 25 placówek niepublicznych, z tego osiem (żłobków i klubów dziecięcych) 
dotowanych przez gminy. W większości placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (64% ogółu) opieka 
odbywała się z wykorzystaniem dofinansowania ze środków publicznych, przy czym najwięcej pełnopłatnych 
placówek funkcjonowało w Kielcach.  

                                                           
77 Uchwałą Rady Gminy nr V/18/2014 z 29 grudnia 2014 r. 
78 Wyliczenia własne na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych niepublicznych placówek, umieszczonych  
w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Kielce. 
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W jednej z gmin zlikwidowano klub dziecięcy w sytuacji niezapewniania przez gminę dofinansowania do 
jego funkcjonowania79. 

Wykres 9. Placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2015 r. w województwie świętokrzyskim. 

 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli80. 

Oprócz żłobków i klubów dziecięcych realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, dwie gminy81 
prowadziły przedszkola, w strukturze których funkcjonowały oddziały żłobkowe dysponujące odpowiednio 17 
i 25 miejscami. Oddziały te, mimo że pełniono w nich opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, nie zostały 
wpisane do rejestru na zasadach określonych w art. 27 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie 
były więc zobligowane do spełnienia wszystkich wymogów dotyczących placówek opieki nad małymi 
dziećmi. Ww. „oddziały żłobkowe” nie stanowiły także placówek oświatowych, gdyż zgodne z art. 14 ust. 1  
i 1a ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

Według statutów tych przedszkoli82 oddziały żłobkowe nie stanowiły odrębnej jednostki, a prowadziły 
działalność w ramach i na podstawie statutów przedszkoli. W efekcie oddziały żłobkowe funkcjonowały jako 
część przedszkoli – jednostek oświatowych, działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, 
natomiast świadczyły usługi podlegające ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Uzyskane 
informacje pozwalają sądzić, że pomieszczenia, w których prowadzone są aktualnie oddziały żłobkowe 
wymagają remontów i adaptacji, by mogły spełniać wymagania stawiane placówkom opieki nad małymi 
dziećmi określonych przez przepisy wykonawcze do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 383 i zostać 
przekształcone w żłobki. Na takie działania gminy te nie posiadają aktualnie środków.  

Należy zwrócić uwagę, że funkcjonowanie oddziałów żłobkowych w strukturze organizacyjnej przedszkoli 
może generować problemy organizacyjne, wynikające m.in z innych zasad zatrudniania kadry, innych 
wymogów opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym organizacji żywienia i wymagań lokalowych) oraz prowadzenia 
nadzoru nad placówką. 
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nadzór pedagogiczny nad przedszkolami sprawuje 
kurator oświaty. Żłobki takiemu nadzorowi nie podlegają, natomiast stosownie do art. 54 ustawy o opiece 

                                                           
79 W gminie Raków po zakończeniu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 „Wspieranie 
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, z którego były finansowane opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci, 
rodzice nie wyrazili zainteresowania dalszym korzystaniem z tych usług wobec konieczności wnoszenia opłat za pobyt dzieci. 
Gmina, wobec trudnej sytuacji finansowej, nie znalazła środków na dotowanie tej placówki. 
80 I informacji uzyskanych od podmiotów niekontrolowanych. 
81 W gminach Pińczów i Sitkówka-Nowiny. 
82 Przedszkola Samorządowego w Nowinach i Przedszkola nr 2 w Pińczowie 
83 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925) lub obowiązującego wcześniej 
rozporządzenia z 25 marca 2011 r. o tej samej nazwie (Dz. U. Nr 69, poz. 367). 
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nad dziećmi w wieku do lat 3 nadzór nad żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki 
sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka. 
Ponadto przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 15 ust. 1-3) wymagają by skład 
personelu zatrudnionego w żłobku był dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka, przy czym 
jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w żłobku do którego 
uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną. 
Natomiast w przedszkolach określa się tylko maksymalną liczebność grup przedszkolnych, która zgodnie  
§ 5 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół nie powinna przekraczać 25 dzieci.  

W 2016 r. w Polsce funkcjonowało 58 oddziałów żłobkowych w 14 województwach. Ich liczba od 2013 r. 
uległa znacznemu zmniejszeniu. Oddziały żłobkowe wykazywane są w statystykach GUS. 

3.2.3.5. Nianie  

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, inną formą sprawowania opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 jest możliwość zatrudnienia opiekuna – niani, tj. osoby fizycznej sprawującej opiekę 
nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (zwanej dalej „umową uaktywniającą”). W gminach objętych kontrolą 
zatrudnionych było w ramach ww. umów (tzw. „legalne nianie”) w 2014 r. i 2015 r. odpowiednio 43 i 27 osób, 
a w województwie świętokrzyskim – 187 osób w 2014 r. i 143 w 2015 r.  

Ww. ustawa nie określa maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla niani. Zgodnie z art. 51 ustawy o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na 
ubezpieczenie zdrowotne, opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od podstawy stanowiącej kwotę nie 
wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę) oraz rodzic (od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego 
wynagrodzenia) na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz  
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

W 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosiło 1750 zł, a dla osób rozpoczynających 
pracę 1400 zł84. Najczęściej jednak wynagrodzenie niani w kraju było ustalane z uwzględnieniem stawki 
godzinowej, która wynosiła od ok. 5 zł za godzinę85.  

3.3. Realizacja przez gminę zadań w zakresie organizacji opieki przedszkolnej i opieki nad dziećmi 
do lat 3 

3.3.1. Warunki organizacyjne funkcjonowania placówek przedszkolnych i opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 w roku szkolnym 2015/2016  

3.3.1.1. Placówki wychowania przedszkolnego 

W roku szkolnym 2015/2016 r. w pięciu gminach86 objętych kontrolą zapewniono warunki organizacyjne 
funkcjonowania placówek przedszkolnych zgodnie z przepisami oraz w sposób uwzględniający potrzeby 
rodziców. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych nie przekraczała liczebności oddziałów określonej  
w § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, tj. 25 dzieci.  

W trzech gminach objętych kontrolą (Opatów, Radoszyce i Dwikozy) stwierdzono nieprawidłowości 
polegające na przekroczeniu liczebności oddziałów przedszkolnych, tj.: 

W przedszkolu publicznym w Opatowie w roku szkolnym 2014/2015, w trzech oddziałach liczba dzieci 
była wyższa niż 25, w dwóch oddziałach wyniosła po 29, a w jednym 27. W roku szkolnym 2015/2016  
w jednym z oddziałów liczba dzieci wyniosła 26. W przedszkolu samorządowym w Dwikozach  
w kontrolowanym okresie także przekraczano liczebność oddziałów przedszkolnych. Sytuacja taka miała 

                                                           
84 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. 
(Dz. U. poz. 1220). 
85 http://forum.niania.pl/a/ogolnopolski_raport_nian. 
86 W gminach Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Włoszczowa, Staszów, Piekoszów. 
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miejsce w roku szkolnym 2013/2014 w grupie dzieci 3-4 letnich (26 dzieci), w roku szkolnym 2014/2015 
w grupie dzieci sześcioletnich (26 dzieci) i w roku szkolnym 2015/2016 w grupie dzieci pięcio-  
i sześcioletnich (32 dzieci). W przedszkolu w Radoszycach przekroczono w roku szkolnym 2014/2015 
dopuszczalną liczbę dzieci w oddziałach od pięciu do ośmiu. 

Również w trzech gminach (Radoszyce, Brody i Opatów) „dostępność przestrzenna” nie była 
wystarczająca87, gdyż od 30% do 90% mieszkańców tych gmin „musiało” dowozić dzieci do przedszkoli, 
gdyż usytuowanie przedszkoli powodowało, że większość mieszkańców tych gmin mieszkało w odległości 
mniejszej niż 3 km od placówek wychowania przedszkolnego.  

W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie skontrolowane urzędy zapewniły, wymagany art. 14a ust. 3 ustawy  
o systemie oświaty, bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieci realizujących roczne 
obowiązkowe wychowanie przedszkolne w sytuacji, gdy droga dziecka 5-letniego z domu do najbliższego 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego przekraczała 3 km. 

NIK pozytywnie ocenia zapewnienie przez gminy Staszów i Włoszczowa możliwości dowozu dzieci 
czteroletnich do przedszkoli oraz dzieci mieszkających w odległości mniejszej niż 3 km od placówek 
przedszkolnych, choć obowiązek taki nie wynikał z przepisów ustawy o systemie oświaty. Art. 14a ust. 4a 
ustawy wskazywał jednak taką możliwość. 

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy objęte kontrolą  zapewniono dostępność opieki  
w szerokim zakresie godzin, gdyż w placówkach tych zorganizowano opiekę w godzinach od 600-630 do 1600 
(lub od 630 do 1600).  

Natomiast w szkołach podstawowych funkcjonowały pięciogodzinne oddziały przedszkolne, zapewniające 
bezpłatną opiekę tylko od 800 do 1300. W oddziałach tych co prawda umożliwiono, stosownie do zgłaszanych 
przez rodziców potrzeb, pobyt dzieciom po obowiązkowych pięciogodzinnych zajęciach, najczęściej jednak 
(w sześciu gminach objętych kontrolą88) opieka ta była organizowana w świetlicach szkolnych. Tylko  
w jednym oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim dzieci pozostawały w sali oddziału przedszkolnego do momentu odbioru przez opiekunów. 
W gminie Staszów nie występował problem zapewnienia opieki w dodatkowych godzinach, gdyż 
wychowanie przedszkolne było realizowane tam głównie w przedszkolach, podobnie w gminach Dwikozy  
i Piekoszów, gdzie funkcjonowały przedszkola niepubliczne. 

Zdaniem NIK kształcenie i wychowanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powinno 
być zorganizowane na zasadach odnoszących się do przedszkoli, tj. w czasie powyżej pięciu bezpłatnych 
godzin. Realizując zgłaszane potrzeby rodziców, opieka powinna być zapewniona w oddziale 
przedszkolnym, nie zaś w szkolnej świetlicy. Powinno się również zapewniać opiekę w okresie feryjnym,  
z zastrzeżeniem możliwości wyznaczenia placówek dyżurujących. 

W gminie Opatów, Jędrzejów, Włoszczowa, Radoszyce, Brody część dzieci (od 5 do 20 dzieci 
korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach), które musiały 
oczekiwać na rodziców po zakończeniu zajęć, korzystały z opieki w ogólnodostępnej świetlicy szkolnej.  

W roku szkolnym 2014/2015 w sześciu z dziesięciu gmin objętych kontrolą89 zapewniono możliwość opieki 
nad dziećmi w przedszkolach przez cały okres wakacyjny, a z opieki tej korzystało od 7% do 10% dzieci, 
które uczęszczały do placówek wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.  

W gminach Opatów, Radoszyce i Dwikozy przedszkola dyżurowały tylko przez część wakacji (w lipcu  
2015 r.), a z opieki przedszkolnej korzystało wtedy ok. 12% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym  
w poprzednich miesiącach. W gminie Brody w czasie wakacji jedyne, funkcjonujące przedszkole publiczne, 
nie pełniło dyżuru wakacyjnego. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez wójtów i burmistrzów 
niezorganizowanie opieki przedszkolnej w czasie całych (lub części) wakacji wynikało z niezgłoszenia takich 
potrzeb przez mieszkańców gminy. 

                                                           
87 Zagadnienie to opisano także w pkt 3.1.4, str. 21. 
88 W gminach: Starachowice, Opatów, Jędrzejów, Włoszczowa, Brody, Radoszyce. 
89W gminach Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Jędrzejów, Włoszczowa, Staszów, Piekoszów 
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W dwóch gminach (Radoszyce i Dwikozy) stwierdzono nieprawidłowości polegające na niedokonaniu 
właściwych zmian w dokumentacji prawnej placówek wychowania przedszkolnego po dokonanej 
reorganizacji: 
− aktualnie funkcjonujące Przedszkole w Szczytnikach (gmina Dwikozy) działało do 2005 r. jako oddział 

zamiejscowy Przedszkola w Słupczy, które zostało zlikwidowane. Uchwała o likwidacji tego przedszkola 
nie zawierała jednak żadnych postanowień dotyczących placówki w Szczytnikach; 

− od 2013 r. Przedszkole w Radoszycach funkcjonuje w innej miejscowości – Grodzisku (odległej o 4 km 
od Radoszyc), a poprzednio wykorzystywany budynek został wyburzony. Ten stan nie znalazł 
odzwierciedlenia w dokumentacji ww. przedszkola (np. akt założycielski, statut przedszkola). 

3.3.1.2. Żłobki i kluby dziecięce 

We wszystkich gminach objętych kontrolą, w których funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce ustalono 
warunki prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych poprzez określenie wysokości opłaty za wpis 
podmiotu do ww. rejestru. Wysokość opłaty nie przekraczała kwoty określonej w art. 33 ust. 3 ustawy  
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (zgodnie z którym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 50% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu  
za pracę). Rejestr prowadzony w trzech urzędach gmin (w połowie gmin objętych badaniem, w których 
funkcjonowały żłobki) zawierał wszystkie dane wymagane art. 27 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3, tj.: nazwę lub imię i nazwisko, siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek, numer 
NIP i REGON podmiotu, miejsce prowadzenia żłobka oraz informację o liczbie miejsc w placówkach.  
W wydawanych w tych urzędach gmin zaświadczeniach o wpisie do rejestrów respektowano wymogi 
sformułowane w ww. przepisach. 

Rejestry prowadzone w urzędach gmin: Piekoszów, Jędrzejów i Ostrowiec Świętokrzyski nie zawierały 
informacji o liczbie miejsc w żłobku, do czego zobowiązywał art. 27 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy, obowiązujący 
od 13 lipca 2013 r. Rejestry te zaktualizowano w trakcie kontroli NIK. 

Żłobki prowadzone przez gminy Piekoszów, Staszów i Dwikozy były czynne w godzinach od 600 do 1600 lub 
od 630 do 1700, a kluby dziecięce funkcjonujące w gminie Staszów oferowały możliwość objęcia opieką dzieci 
w godzinach od 800 do 1300. Placówki te funkcjonowały w trybie całorocznym. W badanym okresie skład 
personelu zatrudnionego w ww. żłobkach i klubach dziecięcych oraz kwalifikacje tego personelu były zgodne 
z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

3.3.2. Organizacja procesu naboru do placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny 
2015/2016 i 2016/2017 

W siedmiu z dziesięciu gmin objętych kontrolą90 nieprawidłowo przygotowano lub nieskutecznie 
nadzorowano proces rekrutacji do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok 2016/2017.  
W trakcie kontroli (jeszcze w czasie naboru) do kierowników siedmiu kontrolowanych jednostek skierowano 
zawiadomienia o ww. nieprawidłowościach, w trybie art. 51 ust. 4 ustawy o NIK. Wójtowie/burmistrzowie/ 
prezydenci miast podjęli działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości, co umożliwiło przeprowadzenie 
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami91. W procesie przygotowania naboru na 
rok 2015/2016 stwierdzono nieprawidłowości w czterech gminach (Opatowie, Jędrzejowie, Piekoszowie i 
Radoszycach). 

1. W czterech ze skontrolowanych urzędów (Opatowie, Jędrzejowie, Piekoszowie i Radoszycach) nie 
zostały opracowane harmonogramy działań rekrutacyjnych na rok szkolny 2016/2017 oraz projekty uchwał 
dotyczących określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli na lata szkolne 
2015/2016 i 2016/2017, wymaganych art. 20c ust. 4-6 ustawy o systemie oświaty, w terminach zgodnych92  
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego93. 

                                                           
90 W gminach Jędrzejów, Włoszczowa, Opatów, Piekoszów, Dwikozy, Radoszyce, Brody 
91 Rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
92 W odniesieniu do roku szkolnego 2016/2017. 
93 Harmonogram czynności, o których mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia wójt/burmistrz/prezydent miasta podaje do publicznej 
wiadomości do końca stycznia 2016 r. 
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Wójtowie i burmistrzowie opracowali ww. harmonogramy oraz przygotowali wymagane projekty uchwał  
w trakcie kontroli NIK, w terminach umożliwiających zastosowanie właściwych kryteriów rekrutacji na rok 
2016/2017 oraz realizację większości działań przewidzianych harmonogramami naboru do przedszkoli. 

Projekt uchwały dotyczącej określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli 
na rok szkolny 2016/2017 został przedstawiony Radzie Miejskiej w Opatowie w dniu 21 marca 2016 r. 
Uchwała dotycząca określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli podjęta 
została przez Radę Miejską w Jędrzejowie 17 marca 2016 r., w terminie tym został też zatwierdzony 
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku 
szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego 
w gminie.  
Projekt uchwały określający kryteria stosowane na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli został 
przedstawiony Radzie Gminy w Piekoszowie 3 marca 2016 r., a harmonogram czynności  
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017  
do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego został zatwierdzony 
23 lutego 2016 r.  
W gminach Włoszczowa, Jędrzejów, Radoszyce Dwikozy nie opracowano kryteriów stosowanych na 
drugim etapie rekrutacji w toku przygotowania procesu rekrutacji na rok 2015/2016. 

W gminach objętych kontrolą ustalono nie więcej niż sześć kryteriów uzupełniających z uwzględnieniem 
zapewnienia realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący 
dziecka muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi zgodnie z art. 20c ust. 2-6 ustawy 
o systemie oświaty. W gminach najczęściej przyjmowano kryteria preferujące dzieci, których jeden lub dwoje 
rodziców pracowali. Ponadto dodatkowa punktacja była przydzielana w sytuacji, gdy rodzeństwo dziecka 
uczęszczało lub uczęszcza do placówki.  

W żadnej z gmin nie zostało określone kryterium uwzględniające lokalne potrzeby społeczne, o którym 
mowa w art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, dotyczące np. wspierania działań mających na celu 
poprawę sytuacji rodzin dysfunkcyjnych czy wsparcia rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. 

2. W czterech gminach (Opatów, Jędrzejów, Dwikozy, Brody) dopuszczono do stosowania zasad rekrutacji 
na 2016/2017 r., które ograniczały prawo dziecka sześcioletniego do odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego w wybranej placówce oraz prawo do kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce 
wybranej przez rodziców. Wprowadzone w ww. gminach ograniczenie wieku dzieci przyjmowanych do 
przedszkoli (ogłoszono rekrutację tylko dla dzieci w wieku do lat 5) nie uwzględniało treści art. 14 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2016 r., stanowiącym, że 
wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
Prawo wnioskowania o kontynuację wychowania przedszkolnego w wybranej przez rodziców placówce 
zostało zagwarantowane art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

Do Publicznego Przedszkola w Opatowie przeprowadzono na 2016/2017 r. postępowanie rekrutacyjne 
tylko dla wybranych kategorii wiekowych, tj. dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Regulamin 
rekrutacji oraz informacja o rekrutacji do ww. przedszkola, zamieszczona na jego stronie internetowej, 
wskazywały, że w roku 2016/2017 do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci od 3 do 5 lat, a jedynie 
w uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dzieci, które ukończyły 6 rok życia. 
W postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola w Dwikozach ograniczono prawo  
do kontynuacji wychowania przedszkolnego w wybranej przez rodziców placówce. Zapisy regulaminu nie 
przewidywały możliwości wnioskowania o kontynuację wychowania przedszkolnego, co było niezgodne  
z art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, który określa, że rodzice dzieci przyjętych do danego 
publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie 
składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin 
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

3. Regulaminy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 obowiązujące w siedmiu gminach objętych kontrolą  
(w gminach: Opatów, Jędrzejów, Włoszczowa, Piekoszowie, Starachowicach, Dwikozach i Radoszycach) 
zawierały postanowienia o kryteriach rekrutacji obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym  
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i uzupełniającej rekrutacji do przedszkoli, ustalonych niezgodnie z art. 20c ust. 2-6 ustawy oraz o składzie  
i zasadach pracy komisji rekrutacyjnych w przedszkolach, które naruszały przepisy rozporządzenia MEN  
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. W regulaminach obowiązujących na rok szkolny 
2015/2016 w czterech gminach (Opatów, Dwikozy, Włoszczowa i Jędrzejów) stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie stosowania kryteriów rekrutacji obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, 
ustalonych niezgodnie z art. 20c ust. 2-6 ustawy o systemie oświaty. 

− Kryteria przyjęć dzieci, zamieszczone w § 1 rozdziału V Regulaminu rekrutacji i we wniosku o przyjęcie 
dziecka do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach były niezgodne z art. 20c ust. 2-6 ustawy  
o systemie oświaty. Obok kryteriów stosowanych w pierwszym etapie rekrutacji, określonych w art. 20c 
ust. 2 ww. ustawy i określonych we wniosku jako ustawowe, zastosowano inne, niewymienione  
w ustawie kryteria, tj. fakt jednoczesnego zgłoszenia do tego samego przedszkola na ten sam rok 
szkolny rodzeństwa dziecka. Sytuacja taka miała miejsce także w procesie rekrutacji w roku szkolnym 
2015/2016. 

− Kryteria rekrutacji stosowane na pierwszym etapie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego  
w Piekoszowie nie były zgodne z art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, poprzez pominięcie 
kryteriów uprawniających do przyjęcia, dotyczących niepełnosprawności kandydata oraz 
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata. 

− Procedura odwoławcza od decyzji komisji rekrutacyjnych do przedszkoli, zawarta w regulaminach 
rekrutacji do publicznych przedszkoli w Jędrzejowie nie była zgodna z przepisami ustawy o systemie 
oświaty. W regulaminach tych błędnie podano, iż odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje 
przewodniczący komisji oraz że od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwołać się do organu 
prowadzącego. W ww. regulaminach nie podano, iż rodzic kandydata może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 
Zgodnie z art. 20zc ust. 6 ustawy o systemie oświaty, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić 
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
przez rodzica kandydata z wnioskiem i winno ono zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  
w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 20zc ust. 7).  

− Podany w regulaminie rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Koniecznie (gmina Włoszczowa) 
skład komisji rekrutacyjnej został ustalony niezgodnie z § 11 ust. 1 i 5 rozporządzenia MEN w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.  

− Zasady naboru obowiązujące w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego  
w Starachowicach nie zawierały pouczenia dla rodziców, o możliwości wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego  
na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły podstawowej, zgodnie z art. 20zc ust. 9 
ustawy o systemie oświaty. Ponadto nie poinformowano rodziców, że kryteria określone na II etapie 
postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę także w przypadku równorzędnych wyników 
postępowania rekrutacyjnego uzyskanych przez kandydatów do przedszkola na I etapie  
ww. postępowania, co wynika z art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Działania podjęte przez wójtów/burmistrzów i prezydentów miast w trakcie kontroli NIK spowodowały, że do 
końca marca 2016 r. dyrektorzy publicznych placówek wychowania przedszkolnego w ww. gminach 
wprowadzili zasady i regulaminy rekrutacji, uwzględniające odpowiednie przepisy ustawy o systemie oświaty 
oraz podali zmienione regulaminy do publicznej wiadomości. 

3.3.3. Zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
w latach 2013/2014-2016/2017 

3.3.3.1.  Zapewnienie miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w latach 2013/2014-
2015/2016 oraz upowszechnienie wychowania przedszkolnego w badanym okresie 

W latach szkolnych 2013/2014-2015/2016 w gminach objętych kontrolą zapewniono wszystkim dzieciom, 
zamieszkałym na terenie gminy, których rodzice o to wnioskowali, miejsca w placówkach wychowania 
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przedszkolnego. Zapewniono także możliwość odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom 
pięcioletnim, a także dzieciom, które uzyskały odroczenie obowiązku szkolnego. 

Chociaż w czterech gminach (Jędrzejów, Włoszczowa, Staszów, Opatów) po zakończeniu postępowania 
rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 do placówek przedszkolnych na terenie gminy nie przyjęto 
wszystkich dzieci, to w rekrutacji uzupełniającej zostały one przyjęte na zwolnione miejsca  
w przedszkolach. W sytuacji nieprzyjęcia dzieci czteroletnich do przedszkoli, wskazywano inną, dysponującą 
wolnymi miejscami placówkę. Jedynym zidentyfikowanym w tym zakresie problemem był brak możliwości 
zapewnienia wszystkim dzieciom miejsca w preferowanej przez rodziców (ze względu na bliskość miejsca 
zamieszkania) i popularnej placówce przedszkolnej. W gminach Dwikozy, Piekoszów i Brody zapewnienie 
miejsc w przedszkolach było możliwe dzięki funkcjonowaniu, prowadzonych przez inne podmioty oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz nieodpłatnych, niepublicznych przedszkolach. 

We wszystkich gminach uzyskano w badanym okresie poprawę poziomu upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego w grupie dzieci w wieku od 3 do 4 lat i w wieku od 4 do 5 lat94. W roku szkolnym 2015/2016 
w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 uzyskano poprawę upowszechnienia od 5% do 15% w ww. 
grupach wiekowych. Poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego w większości gmin nie był 
niższy niż średni dla województwa świętokrzyskiego, tj.: 
− w gminach miejskich Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice – kształtował się na poziomie średnim dla 

miast i gmin miejskich95 w województwie świętokrzyskim, 
−  w gminach Włoszczowa, Jędrzejów, Staszów, Piekoszów i Dwikozy na poziomie wyższym niż  

w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich. 

Natomiast w gminach Opatów, Radoszyce i Brody, w których dostępność do miejsc w przedszkolach była 
utrudniona (ze względu na niekorzystną lokalizację przedszkola i małą liczbę dostępnych miejsc) odsetek 
dzieci w wychowaniu przedszkolnym był dla wszystkich lat niższy niż średnia dla województwa i średnia dla 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich96 i wynosił w latach szkolnych 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 
odpowiednio: 
− w gminie Radoszyce w grupie dzieci w wieku od 3 do 4 lat – 12%; 18%; 35%; w wieku od 4 do 5 lat – 

19%; 27%; 42%; 
− w gminie Brody w grupie dzieci w wieku od 3 do 4 lat – 30%; 29%; 50%; w wieku od 4 do 5 lat – 42%; 

51%; 68%; 
− w gminie Opatów w grupie dzieci w wieku od 3 do 4 lat – 31%; 42%; 43%; w wieku od 4 do 5 lat – 57%; 

72%; 75%. 
Należy zaznaczyć, że liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ww. trzech gminach nie 
ulegała znaczącym zmianom, a poprawa poziomu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wynikała 
m.in. z mniejszej liczebności roczników. 

3.3.3.2. Zapewnienie miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 
oraz prognozowane zaspokojenie potrzeb w tym zakresie na rok szkolny 2017/2018 

W sześciu gminach spośród objętych kontrolą przygotowano na rok szkolny 2016/2017 więcej (od 25 do 75) 
miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego niż w roku poprzednim (w gminach: Ostrowiec 
Świętokrzyski, Starachowice, Staszów, Jędrzejów, Włoszczowa, Piekoszów). Były to jednak w dużej części 
miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach.  

W gminie Włoszczowa zaplanowano utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Łachowie, w Koniecznie i we Włoszczowie. W gminie Jędrzejów utworzono nowe 

                                                           
94 Ze względu na obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich oraz zmiany zachodzące w badanym 
okresie dotyczące obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich, zmiany odsetka dzieci w przedszkolach dla tych grup wiekowych nie 
były badane.  
95 Średni poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego w gminach miejskich wynosił w latach 2013/2014; 2014/2015; 
2015/2016 dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat odpowiednio 78%, 85%, 89% a dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat odpowiednio 93%, 95%, 
96% (dane BDL GUS oraz wyniki kontroli). 
96 Średni poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wynosił w latach 
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat odpowiednio 47%, 52% i 53%, a dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat 
odpowiednio 69%, 75%, 76% (dane BDL GUS oraz wyniki kontroli). 
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oddziały przedszkolne dla dzieci cztero- i pięcioletnich w szkole podstawowej w Jędrzejowie, a w gminie 
Piekoszów zaplanowano uruchomienie punktu przedszkolnego w Micigoździe. 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego (którego wyniki zostały ogłoszone w gminach ok. 10 maja 2016 r.)  
w większości gmin wystąpiły trudności z zapewnieniem miejsc w przedszkolach, co wynikało m.in. z faktu,  
iż mała część rodziców dzieci sześcioletnich wykorzystała możliwość by ich dzieci rozpoczęły naukę  
w szkołach. W ośmiu gminach spośród dziesięciu objętych kontrolą zabrakło miejsc w przedszkolach.  
W gminach Staszów, Jędrzejów, Włoszczowa, Opatów, Radoszyce, Piekoszów, Dwikozy i Brody zabrakło 
od 4 do 91 miejsc dla dzieci (w sumie 243 miejsc), w tym od 4 do 19 dla dzieci cztero- i pięcioletnich  
(w sumie 51 miejsc), przy czym istotne braki (powyżej 10 miejsc) stwierdzono w pięciu gminach. Dzieci  
w tych gminach nie zostały przyjęte do przedszkoli z powodu braku miejsc we wskazanych przez rodziców 
placówkach wychowania przedszkolnego. Wcześniej przeprowadzona weryfikacja formalna składanych 
przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkoli spowodowała, że wnioski niekompletne lub 
nieprawidłowe zostały odrzucone. Ww. wynik postępowania rekrutacyjnego odnosi się do rodziców, którzy  
w terminie określonym w harmonogramach rekrutacji (najczęściej do 25 kwietnia 2016 r.) złożyli 
potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 

W gminie Włoszczowa na planowaną liczbę 506 miejsc w publicznych przedszkolach, złożono  
560 wniosków o przyjęcie do przedszkoli (tj. deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  
i nowych wniosków o przyjęcie). W wybranych przez rodziców przedszkolach publicznych zabrakło 
miejsc dla 91 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat (w tym co najmniej dla 19 dzieci pięcioletnich  
i czteroletnich), w innych przedszkolach pozostało wolnych 37 miejsc. 

Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dzieci do przedszkoli w gminie Jędrzejów na rok szkolny 
2016/2017 nie zostało przyjętych do Przedszkoli nr 1, 2 i 3 w Jędrzejowie 42 dzieci w wieku od trzech do 
czterech lat.  

Do Przedszkola Publicznego w Opatowie złożono 157 wniosków o przyjęcie, natomiast zakwalifikowano 
139 dzieci. Nie zakwalifikowano 18 dzieci (z tego ośmioro dzieci trzyletnich, jedno dziecko w wieku 
poniżej trzech lat). 

Na rok szkolny 2016/2017 dziewięcioro dzieci (czworo wieku 3 lat i pięcioro w wieku 4 lat) nie zostało 
przyjętych do przedszkoli w gminie Brody. 

W gminie Staszów zabrakło miejsc dla 79 dzieci. O możliwość korzystania z wychowania 
przedszkolnego w placówkach przedszkolnych gminy Staszów na 2016/2017 r. wnioskowało więcej 
rodziców niż w poprzednim roku szkolnym (o 20%). Rozkład zapotrzebowania na miejsca  
w przedszkolach implikował konieczność zapewnienia w przedszkolach nr 3, nr 4 i nr 8 w Staszowie 
odpowiednio 200, 199, i 195 miejsc (średnio o 25 miejsc więcej niż dotychczasowe możliwości tych 
przedszkoli), ponadto o wnioski przyjęcie dzieci do Przedszkola w Kurozwękach złożyło więcej rodziców 
niż wynosiły możliwości tego przedszkola. 

W gminie Dwikozy 2016/2017 nie przyjęto czterech najmłodszych dzieci. Rodziców poinformowano, 
 iż dzieci te, ze względu na fakt posiadania wolnych miejsc planowane są do przyjęcia w postępowaniu 
uzupełniającym. 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Przedszkola w Piekoszowie przyjęto 
69 dzieci (jedno dziecko w nie zostało zakwalifikowane do tego przedszkola), do Przedszkola w Jaworzni 
przyjęto 72 dzieci (troje dzieci trzyletnich nie zostało przyjętych do tego przedszkola), 

Ponadto w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim wystąpił problem niezapewnienia miejsc dzieciom  
w preferowanych przez rodziców przedszkolach (podczas gdy w innych przedszkolach były dostępne wolne 
miejsca). W miastach tych rodzicom odpowiednio 20 i 50 dzieci trzyletnich, którzy wnioskowali o miejsca  
w przedszkolach zaproponowano przedszkola w innych (odległych) dzielnicach miasta. W Starachowicach 
rodzice 20 dzieci wskazali w składanych wnioskach tylko jedno przedszkole, w którym zabrakło miejsc, stąd 
dzieci te zostały wykazane jako nieprzyjęte do przedszkola (w miastach tych rodzice mogli wskazać od 
dwóch do trzech placówek wychowania przedszkolnego, w których dzieci mogły zostać objęte opieką  
i wychowaniem). 
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W żadnym ze skontrolowanych urzędów gmin nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert na miejsca  
w przedszkolach niepublicznych na rok 2016/2017, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie 
oświaty. Urzędy te podejmowały inne działania mające na celu spełnienie ustawowych wymogów,  
tj. zapewnienie miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dzieciom cztero- i pięcioletnim oraz 
zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie zapewnienia miejsc dzieciom trzyletnim i młodszym. 
Większość z tych działań nie zaspokajały w pełni potrzeb rodzin i nie zawsze spełniały wymogi prawne. 
Rodzicom niezakwalifikowanych do przedszkoli dzieci proponowano miejsca w placówkach, które oferowały 
opiekę w krótszym czasie niż wybrane przez nich wcześniej lub oferowały opiekę tylko w godzinach 
popołudniowych (na tzw. „drugą zmianę”), znajdowały się w znacznej odległości od wnioskowanego 
przedszkola lub były usytuowane w tworzonych „zamiejscowych” oddziałach przedszkoli tworzonych  
w budynkach szkół. 

1. W gminach Brody, Jędrzejów i Włoszczowa zaproponowano rodzicom miejsca w innych placówkach 
wychowania przedszkolnego. W odniesieniu do zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom czteroletnim  
w gminie Brody nie został jednak w pełni zrealizowany wymóg zawarty w art. 14 ust. 4b ustawy o systemie 
oświaty, by czas pracy wskazanego przez wójta innego publicznego przedszkola był zbliżony do czasu 
pracy odpowiednio przedszkola o przyjęcie do którego ubiegali się rodzice dziecka. Z kolei w Jędrzejowie  
i Włoszczowie placówki wskazane rodzicom znajdowały się w znacznej odległości od wnioskowanego 
przedszkola (od 4 do 5 km, w tym poza miastem). 

Wójt gminy Brody w piśmie z 13 maja 2016 r. skierowanym do rodziców zaproponował im możliwość 
skorzystania z opieki przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, które 
oferowały możliwość opieki w godzinach od 800 do 1300, podczas gdy czas pracy przedszkoli 
samorządowych był dłuższy (od 700 do 1600). W odniesieniu do zapewnienia miejsc w przedszkolu 
pięciorgu dzieci czteroletnich nie został więc w pełni zrealizowany wymóg zawarty w art. 14 ust. 4b 
ustawy o systemie oświaty. 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie (działając z upoważnienia Burmistrza) skierował do 
rodziców dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do przedszkoli pisma, w których zaproponowano im 
przyjęcie w innych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy, tj. w dwóch oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, które oferowały pięciogodzinną opiekę (z możliwością 
skorzystania z żywienia i świetlicy szkolnej) lub w Przedszkolach w Skroniowie i Prząsławiu, 
znajdujących się w odległości ok. 5 km od centrum Jędrzejowa (przedszkole to oferowało czas opieki 
zbliżony do wnioskowanego przez rodziców, tj. w wymiarze od 5-8 godzin).  

W gminie Włoszczowa dla dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do przedszkola uruchomiono 
dodatkowe 75 miejsc w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 we Włoszczowie, Szkole 
Podstawowej w Koniecznie oraz w Samorządowym Przedszkolu w Łachowie.  

2. W gminach Jędrzejów, Piekoszów i Radoszyce utworzono dodatkowe oddziały w przedszkolach 
publicznych, które będą pracowały na tzw. „drugą zmianę”, tj. dzieci będą mogły zostać objęte opieką  
od godziny 1200 do 1700 lub od godziny 1300 do 1800. Zapewniono w ten sposób dodatkowe miejsca  
w przedszkolach. Taka organizacja wychowania przedszkolnego nie zapewniała jednak pełnego 
zaspokojenia potrzeb pracujących rodziców w zakresie opieki nad dziećmi (skrócono także czas 
funkcjonowania oddziału „dopołudniowego”), nie gwarantowała również higienicznych warunków 
wychowania i nauki. 

W przedszkolu w Grodzisku (gmina Radoszyce) jedna z sal przedszkolnych będzie w roku szkolnym 
2016/2017 wykorzystywana na dwie zmiany – dla dzieci trzyletnich (25 dzieci), które będą miały zajęcia 
od godziny 700 do 1200, następnie dla dzieci cztero- i pięcioletnich w grupie łączonej (25 dzieci)  
od godziny 1200 do 1700. 
W Szkole Podstawowej w Jasionnie (gmina Jędrzejów) zaplanowano zajęcia grupy przedszkolnej „na 
dwie zmiany”, tj. w grupie dzieci pięcioletnich od godziny 745 do 1315 oraz w grupie dzieci trzy-  
i czteroletnich w godzinach od 1300 do 1815.  
W roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu w Jaworzni (gmina Piekoszów) w jednej grupie 
przedszkolnej zaplanowano realizację zajęć „na dwie zmiany”, przy czym grupa popołudniowa będzie 
realizowała zajęcia w godzinach od 1200 do 1700.  
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3. W gminach Staszów i Opatów dla dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do konkretnych przedszkoli 
zaplanowano uruchomienie w tych przedszkolach nowych „zamiejscowych” oddziałów, dzięki wykorzystaniu 
możliwości lokalowych szkół położonych w pobliżu przedszkoli. Uruchomienie oddziałów przedszkola  
w innej lokalizacji niż przedszkole („zamiejscowych”), zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej 
wyrażonym w piśmie do wojewodów z dnia 7 marca 2016 r. dot. zmian wprowadzanych w sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę przez tworzenie tzw. 
oddziałów zamiejscowych97 wymagało ujęcia tych oddziałów w zmienionych statutach przedszkoli oraz  
w uchwałach rad gminy ustalających sieć placówek przedszkolnych. Działania takie do czasu zakończenia 
kontroli nie zostały przez ww. gminy podjęte.  

W gminie Staszów utworzono dodatkowe 105 miejsc poprzez uruchomienie trzech nowych oddziałów dla 
dzieci sześcioletnich w dwóch przedszkolach (Przedszkolu nr 8 i Przedszkolu nr 3 które będą korzystały 
z dodatkowych pomieszczeń zlokalizowanych w pobliskich szkołach podstawowych). 
W Przedszkolu Publicznym w Opatowie utworzono oddział przedszkola, który funkcjonuje  
w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 2. 

4. W gminach Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice dla dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do 
przedszkoli zaplanowano uruchomienie w tych przedszkolach nowych oddziałów, dzięki wykorzystaniu 
dostępnych możliwości technicznych i lokalowych tych placówek.  

Urząd Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim zaplanował wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń 
będących dotychczas mieszkaniami przynależnymi do przedszkoli, co pozwoli uzyskać dodatkowo  
40 miejsc w tych przedszkolach.  
W Starachowicach zaplanowano utworzenie dodatkowych 75 miejsc w przedszkolach, w których 
zabrakło miejsc dla dzieci (w Przedszkolach Miejskich nr 2, nr 7 i nr 10). 

Na podstawie prognozowanej liczby dzieci w wieku 3-6 lat, którym gminy będą zobowiązane w roku 
szkolnym 2017/2018 zapewnić miejsca w placówkach przedszkolnych oraz możliwej do przygotowania 
liczby miejsc w tych placówkach, można stwierdzić, że w siedmiu z gmin objętych kontrolą mogą wystąpić 
istotne (powyżej 30) braki miejsc98. Przewidywane trudności z zapewnieniem miejsc nie będą sprzyjały 
utrzymaniu obserwowanej w ostatnich latach tendencji wzrostowej upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego. 

W trakcie kontroli przeprowadzono symulację zapotrzebowania na miejsca w placówkach wychowania 
przedszkolnego przy uwzględnieniu: 
− liczby wszystkich dostępnych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego (sumy miejsc  

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, bez rozgraniczenia przystosowania tych 
miejsc do potrzeb najmłodszych dzieci oraz dostępności przestrzennej);  

− liczby dzieci w wieku od 3 do 6 lat przy uwzględnieniu, że co najmniej 83% dzieci trzyletnich, 90% 
czteroletnich i co najmniej 97% dzieci w wieku pięciu i sześciu lat będzie uczestniczyć udział  
w wychowaniu przedszkolnym – przy symulacji tej wykorzystano miernik odsetek dzieci  
w wychowaniu przedszkolnym, który miał zostać osiągnięty 30 września 2017 r.99 po wdrożeniu 
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.  

W wyniku dokonania porównania prognozowanego zapotrzebowania na miejsca w placówkach 
wychowania przedszkolnego z możliwościami ich zapewnienia, okazało się, że niedostatek miejsc może 
wystąpić w ośmiu gminach: Starachowice, Staszów, Opatów, Jędrzejów, Włoszczowa, Radoszyce, Brody, 
Piekoszów i wynieść odpowiednio: 30, 91, 137, 127, 100, 129, 102 i 70  miejsc. 

Z informacji uzyskanych z urzędów gmin w województwie świętokrzyskim nieobjętych kontrolą, wynika,  
że na rok szkolny 2016/2017 nie zapewniono miejsc w przedszkolach w 19 gminach100 (21%) dla 353 dzieci,  
w tym 260 dzieci trzyletnich, 58 dzieci czteroletnich i 35 dzieci pięcioletnich (według stanu z czerwca 

                                                           
97 Pismo nr DJE-WEPiSN.400.94.2016. MŁ. 
98 W gminach: Staszów, Opatów, Jędrzejów, Włoszczowa, Radoszyce, Brody, Piekoszów. 
99 Uzasadnienie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, bip.kprm.gov.pl/download/75/13089/ 
RM1013412_uzasadnienie.pdf. 
100 Najwięcej miejsc zabrakło w przedszkolach w Skarżysku-Kamiennej, Busku-Zdroju, Końskich, Sandomierzu i w gminie 
Zagnańsk. 
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2016 r.). W żadnej z gmin nie przeprowadzono otwartego konkursu ofert na miejsca w przedszkolach 
niepublicznych na rok 2016/2017, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy o systemie oświaty. 

3.3.3.3. Zapewnienie miejsc w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i wpływ 
dostępności tych miejsc na aktywność zawodową kobiet 

Funkcjonujące w badanym okresie w Piekoszowie, Staszowie i Dwikozach publiczne żłobki i kluby dziecięce 
umożliwiały zaspokojenie znacznej większości potrzeb społeczności lokalnej w zakresie opieki nad małymi 
dziećmi. Efekty realizowanych w gminach Staszów i Piekoszów projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego  
i rodzinnego, związanych z możliwością korzystania z bezpłatnej opieki w żłobkach świadczą o tym, że 
zapewnienie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest jednym z czynników sprzyjających aktywizacji 
zawodowej kobiet.  

Wpływ ten może potwierdzać także kształtowanie się wskaźnika udziału bezrobotnych kobiet, które nie 
podjęły pracy po urodzeniu dziecka w relacji do liczby bezrobotnych ogółem, który w gminach 
zapewniających dofinansowaną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, (Piekoszów, Staszów, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Starachowice) był niższy niż średni dla województwa. Należy zaznaczyć, że poziom tego 
wskaźnika zależy także od innych warunków społeczno-ekonomicznych np. dostępności miejsc pracy, 
możliwości korzystania przez kobiety z elastycznego czasu pracy.  
Wyniki badań krajowych oraz międzynarodowych wskazują jednak, że obserwowana jest zależność 
pomiędzy aktywnością zawodową, a posiadaniem dzieci. Dane prezentowane cyklicznie w Diagnozie 
Społecznej101 sygnalizują, że zależność pomiędzy posiadaniem dzieci, szczególnie do 7 lat, a aktywnością 
zawodową występuje coraz częściej. Co więcej, w badaniu przyczyn utrudniających wejście na rynek pracy, 
kobiety w wieku 30-34 lata zdecydowanie najczęściej wskazywały na konieczność pełnienia obowiązków 
opiekuńczych.  

W latach szkolnych 2013/2014-2015/2016 z opieki w gminnych żłobkach w Piekoszowie i Staszowie 
korzystało odpowiednio 26 i 20 dzieci, w tym 14 i 5 w wieku od roku do dwóch lat. W wyniku rekrutacji na rok 
szkolny 2015/2016 r. zabrakło miejsc w żłobkach dla siedmiorga dzieci, a w 2016/2017 na miejsce w tych 
placówkach oczekiwało co najmniej 25 dzieci. W Staszowie funkcjonowały także dwa, prowadzone przez 
gminę, kluby dziecięce, w których w latach szkolnych 2013/2014 -2015/2016 z opieki korzystało od 37 do 59 
dzieci, w placówkach tych pozostawało w 2015 r. od 10 do 17 wolnych miejsc. Należy pozytywnie ocenić 
inicjatywy podejmowane przez organy gmin Piekoszów i Staszów, mające na celu rozbudowę ww. żłobków 
(w Staszowie kosztem jednego z klubów dziecięcych), gdyż może to pozwolić na pełne zaspokojenie 
potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Dwikozy w pełni zaspokajała potrzeby 
mieszkańców w zakresie dostępności opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek prowadzony przez gminę 
dysponował w badanym okresie wolnymi miejscami. 

W roku 2015/2016 opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminach Staszów, Piekoszów, Dwikozy, 
Ostrowiec Świętokrzyski Starachowice i Jędrzejów objęto odpowiednio: 9,8%; 4,2%, 6%, 5% i 2,8%, 2,1% 
dzieci w wieku do lat 3, co w przypadku większości gmin przewyższało średni poziom upowszechnienia 
zinstytucjonalizowanej opieki nad dziećmi w województwie świętokrzyskim.  

W latach 2013-2014 opieka w gminnych placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 była świadczona 
bezpłatnie dla na terenie gmin Piekoszów i Staszów dla dzieci mieszkańców, powracających na rynek pracy 
po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, 
podejmującym zatrudnienie. Finansowanie ww. opieki w tym okresie było możliwe wykorzystaniu środków  
w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Zgodnie z regulaminem uczestnictwa, wsparcie mogły uzyskać 
kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym,  
a pierwszeństwo miały rodziny wielodzietne, rodzice niepełnosprawni lub samotnie wychowujący dzieci.  
Do końca 2014 r. opieką w żłobku w Piekoszowie objęto 44 dzieci, których matki podjęły działania związane 
z aktywizacją zawodową, a w efekcie prawie wszystkie (41 kobiet) powróciły na rynek pracy (w projekcie 
uczestniczyły 42 kobiety). Cztery osoby zrezygnowały z oddawania dzieci do żłobka w trakcie trwania 
projektu (w tym tylko jedna osoba z innych przyczyn niż zmiana sytuacji rodzinnej lub życiowej).  
                                                           
101 red. Janusz Czapliński, Roman Panek, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2015. 
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W analogicznym projekcie realizowanym w gminie Staszów wzięło udział 118 kobiety (tylko dwie przerwały 
udział w projekcie), wśród nich były 44 trwale bezrobotne i 28 nieaktywnych zawodowo. 

O skuteczności i przydatności tej formy wsparcia może świadczyć przekroczenie głównego wskaźnika oceny 
projektu, tj. liczby kobiet, które m.in. w wyniku realizacji projektu powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka do zaplanowanej liczby zaktywizowanych zawodowo. 
Wskaźnik ten, dzięki dostępności bezpłatnej opieki w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
wyniósł dla gminy Piekoszów 157%, a dla gminy Staszów 186%. Po przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka wróciło do pracy odpowiednio 26 i 45 kobiet zamieszkałych w gminach Piekoszów i Staszów,  
a 91 osób podjęło działania w celu podniesienia swoich kwalifikacji. 
Tabela 1. Udział bezrobotnych kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dzieci do ogółu bezrobotnych w gminach 
objętych kontrolą. 

Gmina 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Ostrowiec Świętokrzyski 9,8% 8,7% 9,2% 
Starachowice 10,1% 9,9% 10,4% 

Staszów 10,2% 10,0% 10,5% 
Włoszczowa 12,2% 15,1% 14,7% 
Jędrzejów 15,5% 14,3% 15,4% 
Opatów 18,2% 17,4% 17,8% 

Radoszyce 17,6% 18,1% 18,1% 
Brody 17,2% 17,4% 17,6% 

Dwikozy 15,3% 15,8% 13,4% 

Piekoszów 10,8% 10,2% 10,4% 
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych powiatowych urzędów pracy. 

W gminach, w których funkcjonowały formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 udział bezrobotnych kobiet, 
które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka był w 2015 niższy od średniego wskaźnika dla województwa 
świętokrzyskiego wynoszącego 12% (wskaźnik ten wynosił dla 2013 r. i 2014 r. 11%)102 

3.4. Nadzór nad placówkami wychowania przedszkolnego i formami opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3 

W znacznej większości gmin objętych kontrolą stworzono warunki do właściwego funkcjonowania systemu 
nadzoru nad placówkami wychowania przedszkolnego. W regulaminie organizacyjnym tylko jednego urzędu 
gminy (Brody) nie przydzielono żadnej komórce organizacyjnej prowadzenia spraw związanych  
z organizacją i funkcjonowaniem form opieki przedszkolnej, nie określono tych zadań również w zakresie 
czynności kierownika zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w Brodach. Z wyjaśnień 
złożonych przez wójta gminy Brody wynikało, że przeoczono konieczność przydzielenia ww. zakresu spraw 
pracownikom po dokonanych zmianach organizacyjnych. 
Wójtowie i burmistrzowie siedmiu gmin objętych kontrolą (Jędrzejów, Włoszczowa, Opatów, Piekoszów, 
Dwikozy, Radoszyce i Brody) nie sprawowali rzetelnego nadzoru nad procesem rekrutacji do przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017, a wójtowie trzech 
gmin (Opatów, Dwikozy i Radoszyce) nie podejmowali także adekwatnych działań w sytuacji przekroczenia 
liczebności oddziałów przedszkolnych (opis ww. nieprawidłowości został umieszczony w pkt 3.3.2, str. 41).  

Ponadto nadzór sprawowany przez organy wykonawcze trzech gmin (Piekoszów, Dwikozy i Radoszyce) nad 
realizacją zadania dotyczącego zapewnienia opieki przedszkolnej w aspekcie organizacyjnym, zapewnienia 
warunków bezpiecznej nauki, jak i w zakresie finansowym był niewystarczający. W urzędach gmin Dwikozy  
i Piekoszów nie określono funkcjonowania systemu monitorowania realizacji celów i zadań realizowanych 
przez pracowników odpowiedzialnych za zadania oświatowe (Gminny Zespół Obsługi w Dwikozach i Referat 
Edukacji w Urzędzie Gminy w Piekoszowie) oraz pracowników podległych skarbnikom gmin. Ponadto,  
w urzędach tych nie zdiagnozowano ani nie analizowano ryzyka związanego z zarządzaniem oświatą lub  
z wypłatą kwot dotacji dla jednostek oświatowych w nieprawidłowej wysokości. Ryzyko takie wystąpiło,  
o czym świadczy fakt dokonywania wypłat niezgodnie z trybem i zasadami określonymi uchwałami rady 

                                                           
102 Dane BDL GUS. 
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gminy, niewnioskowania o należne refundacje z tytułu objęcia opieką dzieci z innych gmin oraz wypłacaniem 
dotacji dla placówek niepublicznych na podstawie nierzetelnie sporządzonej dokumentacji (opis ww. 
nieprawidłowości został umieszczony w pkt 3.2.1.5, str. 30). 
O niewłaściwie funkcjonującym systemie nadzoru w tych gminach świadczą także w nieprawidłowości 
związane z prowadzeniem ewidencji placówek niepublicznych, co w konsekwencji oznaczało  
że dopuszczono do funkcjonowania placówek, które mogły nie spełniać wymagań bezpieczeństwa i higieny: 
− prowadzona przez wójta gminy Piekoszów ewidencja placówek niepublicznych (oświatowych), o której 

mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nie była w pełni zgodna z wymaganiami art. 82 ust. 3a  
i art. 83 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, gdyż zawierała nierzetelne dane dotyczące dat zakończenia działalności 
placówek (wykreślenia ich z ww. ewidencji) oraz nie zawierała adresów (lokalizacji) oddziałów  
w Gałęzicach i Szczukowicach prowadzonych przez Fundację Rozwój dla Przyszłości. Adresów tych 
placówek nie umieszczono także na zaświadczeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, wydanym 31 października 2013 r. W trakcie kontroli NIK dane te zostały uzupełnione, 
ponadto w urzędzie gminy podjęto skuteczne działania w celu uzyskania wymaganych opinii Straży 
Pożarnej i Inspekcji Sanitarnej, potwierdzających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w tych 
dwóch placówkach; 

− nierzetelne dane dotyczące adresu placówki, która prowadziła wychowanie przedszkolne zostały 
umieszczone także w ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez wójta gminy Dwikozy. 
Niepubliczne przedszkole funkcjonowało od 2011 r. w innym miejscu niż wskazane w dokumentach 
zgłoszeniowych i pomimo braku aktualizacji danych ze strony organu prowadzącego placówkę, wójt nie 
podjął skutecznych działań w celu wyegzekwowania tej aktualizacji, w tym w szczególności przedłożenia 
opinii o właściwym stanie sanitarnym i stanie bezpieczeństwa w nowej lokalizacji. W związku z tym wójta 
gminy Dwikozy poinformowano w trybie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, o okolicznościach mogących 
stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci. Wójt gminy i dyrektor placówki podjęli niezwłoczne 
działania zmierzające do uzyskania pozytywnych Straży Pożarnej i Inspekcji Sanitarnej, 
potwierdzających bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Ww. opinie dyrektor przedszkola 
uzyskała i przedłożyła w trakcie kontroli NIK. 

Analiza wyników kontroli zewnętrznych za lata 2013-2015 przeprowadzanych w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez gminy objęte kontrolą, wykazała, że placówki te realizowały zalecenia powiatowego 
inspektora sanitarnego, systematycznie zlecały sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, kontrolę 
instalacji gazowej, pomiary elektryczne i przeglądy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.  

Jak wynikało z dokumentacji przedstawionej przez urzędy gmin świadczącej o  realizacji zadań 
wynikających z wymogów art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (zgodnie z którym organ prowadzący 
szkołę lub placówkę zapewnia warunki jej działania, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 
wychowania i opieki), budynki i place zabaw placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
większość103 gmin poddawano corocznym przeglądom technicznym.  

Tylko w gminie Radoszyce, w budynkach dwóch szkół, w których zlokalizowane były oddziały przedszkolne 
(szkoły w Grodzisku i Wilczkowicach) nie dokonano w latach 2013 i 2014 okresowej kontroli rocznej stanu 
technicznego. Stanowiło to naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane104, 
zgodnie z którym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela 
lub zarządcę kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 
elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące 
działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).  

Rejestry wniosków i skarg prowadzone w gminach nie zawierały skarg, odwołań lub wniosków dotyczących 
dostępności miejsc w przedszkolach, w tym rekrutacji do tych placówek (w latach 2013-2016 do czasu 
kontroli NIK). Podczas naboru na rok szkolny 2015/2016 rodzice nie składali odwołań od decyzji komisji 
rekrutacyjnych działających przy przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych.  

                                                           
103 W gminach Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Staszów, Opatów, Jędrzejów, Włoszczowa, Brody, Piekoszów, Dwikozy. 
104 Dz. U. z 2016 poz. 290. 
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W latach 2013-2015 w organy wykonawcze siedmiu105 gmin objętych kontrolą wywiązały się z obowiązku 
wynikającego z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, przedstawienia w terminie do dnia 31 października, 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
(w tym realizacji wychowania przedszkolnego) za poprzedni rok szkolny. Informacji takiej nie przedstawił  
w wymaganym terminie wójt Radoszyc (za lata 2013-2015) oraz wójt Dwikóz i wójt Piekoszowa (za rok 
szkolny 2013/2014).  

Jak wyjaśnił wójt Radoszyc, wymagane informacje nie były składane, gdyż problematyka właściwej 
realizacji zadań oświatowych i wychowawczych omawiana była w ramach narad zadaniowych  
z dyrektorami szkół i przedszkola, była także przedmiotem analiz komisji problemowej rady gminy – 
Komisji Kultury, Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej. Jak wyjaśnił wójt gminy Dwikozy zamiast 
wymaganej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych składane były radzie gminy sprawozdania 
finansowe, które były w miarę potrzeb ustnie uzupełniane o informacje na temat bieżących spraw 
dotyczących oświaty. Przyczyną niezłożenia w wymaganym terminie informacji o realizacji zadań 
oświatowych w gminie Piekoszów były zmiany kadrowe i organizacyjne w urzędzie gminy. 

W dwóch urzędach gmin (Piekoszów i Jędrzejów) stwierdzono nieprawidłowości polegające  
na nieopracowaniu planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi, wymaganego art. 55 ust. 1 ustawy  
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z którym nadzór sprawowany jest na podstawie planu 
nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. W konsekwencji, urzędy tych gmin w badanym 
okresie nie sprawowały wymaganego nadzoru nad żłobkami (w tym nad jednym żłobkiem niepublicznym, 
funkcjonującym w Jędrzejowie).  
W trzech urzędach gmin (Staszów, Dwikozy i Ostrowiec Świętokrzyski), mimo ustalenia ww. planów nadzoru 
nie były one rzetelnie realizowane. Organy wykonawcze dwóch gmin (Staszów i Dwikozy) nie realizowały 
zaplanowanych kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki, natomiast w trakcie wykonywanego 
nadzoru żłobków w Ostrowcu Świętokrzyskim pomijano istotne zagadnienia dotyczące spełnienia przez te 
placówki wymagań bezpieczeństwa i higieny sprawowanej opieki, tj. weryfikacji dokumentów 
potwierdzających wykonanie obowiązkowych przeglądów i badań. 
W urzędach miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim i Starachowicach w planach nadzoru prawidłowo 
zaplanowano realizację czynności kontrolnych (co najmniej raz w roku). W latach 2013-2015 rokrocznie 
przeprowadzano ww. kontrole, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. 

W urzędzie gminy Piekoszów nie stworzono w 2014 r. warunków do prawidłowej organizacji i prowadzenia 
stałego nadzoru nad funkcjonowaniem żłobka gminnego w celu zapewnieniem dzieciom właściwej opieki 
pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. 
Stwierdzona nieprawidłowość polegała na sprawowaniu przez dwa miesiące 2014 r. funkcji dyrektora żłobka 
gminnego przez zatrudnioną w żłobku pielęgniarkę, która nie posiadała wymaganych pełnomocnictw i mogła 
zastępować dyrektora tylko podczas jego nieobecności. W następnych miesiącach tego roku (w tym przez 
pięć miesięcy na podstawie umowy zlecenia) zatrudniono pracownika urzędu gminy, który wykonywał 
odpowiedzialną i czasochłonną funkcję kierownika Referatu Edukacji. Taki przydział dodatkowych zadań nie 
pozwalał na należytą realizację obowiązków przez te osoby. Pełnienie obowiązków dyrektora publicznego 
żłobka przez kierownika Referatu Edukacji w okresie od 3 lutego do 31 lipca 2014 r. na podstawie umowy 
zlecenia mogło także nie dawać pełnej rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi, wymaganego 
art. 18 ustawy o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 oraz gwarantować pełnej odpowiedzialności 
organizacyjnej i finansowej, gdyż umowa ta nie zapewniała podporządkowania i pozostawania w dyspozycji 
zlecającego.  

4. INFORMACJE DODATKOWE 

4.1. Przygotowanie kontroli 

Kontrola została ujęta w planie kontroli NIK na 2016 rok, jako kontrola niekoordynowana, prowadzona  
z inicjatywy własnej NIK. 

                                                           
105 Gmin: Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Staszów, Opatów, Jędrzejów, Włoszczowa, Brody. 
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

4.2.1. Postępowanie kontrolne 

Kontrola została przeprowadzona od 27 stycznia do 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. w dziesięciu urzędach 
gmin województwa świętokrzyskiego.  

4.2.2. Wystąpienia o informacje do podmiotów niekontrolowanych 

W związku z kontrolą, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. f ustawy o NIK, zwrócono się o informację do: 
1. wszystkich nieobjętych kontrolą urzędów gmin województwa świętokrzyskiego (92) w zakresie 

organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opieki przedszkolnej, wysokości środków 
przeznaczanych na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz opiekę przedszkolną, liczby 
prowadzonych przez gminy placówek opieki oraz podmiotów niepublicznych przez nie 
dofinansowywanych. W dwóch urzędach gmin (Pińczowa i Sitkówce-Nowinach) zaczerpnięto także 
informacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania oddziałów żłobkowych w przedszkolach 
prowadzonych przez te gminy; 

2. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o liczbie zawartych umów uaktywniających; 
3. w powiatowych urzędach pracy o liczbie kobiet, które w badanym okresie nie wróciły do pracy po 

urodzeniu dziecka ; 
4. świętokrzyskiego kuratora oświaty w następujących sprawach: 

− przyjętej przez kuratora procedury wydawania opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego, z warunkami określonymi w art. 15 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty; 

− wydanych opinii o zgodności sieci publicznych placówek wychowania przedszkolnego ustalonych  
w uchwałach organów stanowiących gmin po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (tj. od 23 stycznia 2016 r.); 

− podejmowanych przez kuratora działaniach w zakresie zapewnienia zgodności statutów przedszkoli 
z obowiązującym prawem, w tym dotyczącym ustalenia wysokości opłat za udzielane przez 
przedszkola świadczenia, zgodnie z art. 14 ust. 5 i 5a ustawy o systemie oświaty w związku  
z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy; 

− podejmowanych przez kuratora działaniach, mających na celu dokonanie oceny przyjętych  
w gminach na terenie województwa świętokrzyskiego zasad i trybu naboru na rok szkolny 
2016/2017 do publicznych placówek wychowania przedszkolnego z punktu widzenia 
obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty. 

5. do wojewody świętokrzyskiego na temat przyjętych przez wojewodę zasad w zakresie publikowania 
uchwał organów stanowiących, w tym ustanawiających sieć placówek wychowania przedszkolnego,  
o której mowa w art. 14a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty oraz przyczyn opublikowania uchwał  
w ww. sprawie, które nie uzyskały wymaganej pozytywnej opinii kuratora oświaty. 

4.2.3. Działania podjęte po zakończeniu kontroli 

Po kontroli, w dziesięciu wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do kierowników kontrolowanych 
jednostek zawarto oceny kontrolowanej działalności, z tego: w dziewięciu jednostkach została sformułowana 
opisowa ocena ogólna, a w jednej jednostce ocena pozytywna. Wykaz skontrolowanych jednostek, osób 
kierujących tymi jednostkami, a także ocen kontrolowanej działalności zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych NIK, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji. 
Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania 27 wniosków pokontrolnych. 

Wnioski dotyczyły przede wszystkim: 
− prawidłowego planowania i realizacji nadzoru nad placówkami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 
− zapewnienia rzetelnego nadzoru nad placówkami wychowania przedszkolnego, w szczególności  

w zakresie prawidłowości prowadzenia procesu rekrutacji; 
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− zapewnienia rzetelnego nadzoru nad warunkami opieki w niepublicznych placówkach, dotowanych 
przez gminę; 

− podjęcia działań w celu ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, zgodnie 
z art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 

− przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wymaganej liczebności oddziałów 
przedszkolnych; 

− udzielania dotacji placówkom wychowania przedszkolnego zgodnie z trybem i zasadami 
określonymi w uchwałach rady gminy oraz przepisami ustawy o systemie oświaty;  

− rzetelnego planowania wydatków na finansowanie opieki przedszkolnej, z uwzględnieniem 
zdiagnozowanych potrzeb; 

− egzekwowania od dyrektorów szkół podstawowych na terenie gminy, obowiązku dokonywania 
okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynków szkół stosownie do wymogu 
określonego w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane; 

− zapewnienia wprowadzania rzetelnych danych do SIO w zakresie liczby dostępnych  
w przedszkolach publicznych miejsc oraz o zapewnienie aktualizacji danych w tym zakresie  
w statutach nadzorowanych placówek publicznych; 

− zapewnienia rzetelnego sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 oraz terminowego ich przekazywania; 

− podjęcia działań w celu uzyskania należnej refundacji kosztów wychowania przedszkolnego od 
gmin, na których ciążył obowiązek wynikający z art. 79a ustawy o systemie oświaty; 

− udzielania dotacji niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego zgodnie z trybem  
i zasadami określonymi w uchwale rady gminy oraz przepisami ustawy o systemie oświaty; 

− określenia w dokumentach urzędu gmin komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie 
spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych i zapewnienie skutecznych  
i adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk mechanizmów kontroli zarządczej; 

− przedkładania sprawozdań z realizacji kształcenia, wychowania i opieki przedszkolnej  
w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy,  
za poprzedni rok szkolny, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Kierownicy skontrolowanych jednostek nie zgłosili zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych. 

4.2.4. Realizacja wniosków pokontrolnych 

Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana w lipcu 2016 r. przez kierowników skontrolowanych 
jednostek o realizacji 10 wniosków pokontrolnych, dotyczących: podjęcia uchwał w sprawie ustalenia planów 
nadzoru nad żłobkami oraz ustalenia sieci placówek wychowania przedszkolnego w gminie, wprowadzenia 
mechanizmu egzekwowania wymaganych przeglądów budynków, wnioskowania o refundację kosztów 
wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, podjęcia działań mających na celu zapewnienie 
rzetelnego nadzoru nad funkcjonowaniem placówek wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3. Pozostałe wnioski, zgodnie z przedstawionymi deklaracjami, będą przez ww. jednostki 
realizowane. 

4.2.5. Finansowe rezultaty kontroli 

W ramach stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości w wymiarze finansowym wykazano kwotę 
73.800 zł106 wynikającą z wydatkowania przez wójta gminy Radoszyce środków na wyburzenie przedszkola 
pomimo braku uchwały rady gminy w tej sprawie. Ponadto urzędy gmin Staszów i Piekoszów nie 
występowały o należną refundację kosztów wychowania przedszkolnego od gmin, na których ciążył 
obowiązek wynikający z art. 79a ustawy o systemie oświaty oraz z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie 
oświaty, a uszczuplenie środków z tego tytułu wyniosło 294.458,65 zł107. W wyniku realizacji wniosków 

                                                           
106 W kategorii A3. Kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad prawa. 
107 W kategorii A1. Uszczuplenie środków lub aktywów. 
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pokontrolnych oraz działań podjętych w trakcie kontroli urzędy tych gmin wystąpiły o należne kwoty, a ich 
zwrot będzie przez NIK monitorowany.  
Ponadto z tytułu wypłaty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego z naruszeniem przepisów ustawy 
o systemie oświaty lub uchwał rad gminy w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji wykazano kwotę 
2.665.083,20 zł108. W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych urząd gminy Dwikozy zobowiązał się 
dokonać analizy wysokości wypłaconych dotacji. Wyrównanie zaniżonej dotacji dla placówek w tej gminie 
będzie monitorowane przez NIK. 
Urząd gminy Piekoszów dokonał wyrównania zaniżonej dotacji wypłaconej podmiotowi niepublicznemu 
prowadzonemu przez osobę fizyczną w kwocie – 3.908,40 zł109. 
  

                                                           
108 W kategorii A2. Kwoty nienależnie uzyskane. 
109 W kategorii B3. Oszczędności i pożytki finansowe innych podmiotów. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik 1. Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami, a także 
ocen ogólnych kontrolowanej działalności zawartych w wystąpieniach pokontrolnych NIK 

 

   L.p. Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej 
Ocena ogólna 
kontrolowanej 
działalności zawarta  
w wystąpieniu 
pokontrolnym 

1.  Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski. 

Jarosław Górczyński, Prezydent 
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. opisowa 

2.  Urząd Miejski w Starachowicach,  
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice. 

Do 13 marca 2014 r. Prezydentem 
Miasta Starachowice był Wojciech 
Bernatowicz, od 14 marca 2014 r. do 
19 maja 2014 r. funkcję Prezydenta 
pełniła Bożena Szczypiór, od 20 maja 
2014 r. do 8 grudnia 2014 r. 
Prezydentem był Sylwester Kwiecień.  
Od 9 grudnia 2014 r. Prezydentem 
jest Marek Materek. 

pozytywna 

3.  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie,  
Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów. 

Andrzej Chaniecki, Burmistrz Miasta i 
Gminy Opatów. 

opisowa 

4.  Urząd Miasta i Gminy w Staszowie  
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów. 

Leszek Kopeć, Burmistrz Miasta i 
Gminy Staszów od 8 grudnia 2014 r., 
poprzednio od 10 grudnia 2010 r. 
Burmistrzem Staszowa był Romuald 
Garczewski. 

opisowa 

5.  Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14 
29-100 Włoszczowa. 

Burmistrzem Gminy Włoszczowa od 
dnia 1 grudnia 2014 r. jest Grzegorz 
Dziubek. Uprzednio Burmistrzem, w 
okresie od 2 grudnia 2010 r. do 30 
listopada 2014 r., był Bartłomiej 
Dorywalski. 

opisowa 

6.  Urząd Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 
33a, 28-300 Jędrzejów. 

Marcin Piszczek, Burmistrz Miasta 
Jędrzejowa. 

opisowa 

7.  Urząd Gminy w Piekoszowie,  
ul Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów.  

Zbigniew Piątek, Wójt Gminy 
Piekoszów, do 2 grudnia 2013 r. 
Bożena Szczypiór – wyznaczona jako 
pełniąca funkcję organów gminy 
Piekoszów, po odwołaniu Wójta oraz 
Rady Gminy Piekoszów. 

opisowa 

8. Urząd Gminy w Dwikozach,  
ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy. 

Marek Łukaszek, Wójt Gminy 
Dwikozy. 

opisowa 

9. Urząd Gminy w Brodach, ul. Stanisława 
Staszica 3, 27-230 Brody. 

Wójtem Gminy Brody od 30 listopada 
2014 r. jest Marzena Bernat, 
poprzednio od 21 listopada 2010 r. do 
29 listopada 2014 r., Wójtem Gminy 
był Andrzej Przygoda. 

opisowa 

10. Urząd Gminy w Radoszycach,  
ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce. 

Michał Pękala, Wójt Gminy 
Radoszyce. 

opisowa 
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Załącznik 2. Analiza stanu prawnego  

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3110 reguluje zasady funkcjonowania żłobków oraz innych form 
opieki nad małymi dziećmi (klub dziecięcy, dzienny opiekun) oraz określa formę zatrudnienia niani. W ramach 
opieki nad dziećmi realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Opieka nad dzieckiem  
w formach określonych w ustawie może być sprawowana od 20. tygodnia życia (w klubie dziecięcym dolną 
granicą wieku jest pierwszy rok życia) do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia, lub 
w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia 
(art. 2 ust. 1-3 oraz art. 7). 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej111 i wymaga wpisu do prowadzonego przez samorząd gminny, rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych (art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Dotyczy to wszystkich 
żłobków i klubów dziecięcych tworzonych od dnia 4 kwietnia 2011 r. Podmioty prowadzące do dnia wejścia  
w życie ustawy działalność gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogły prowadzić  
tę działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wejścia 
w życie ustawy, czyli do dnia 4 kwietnia 2014 r. (art. 75 ust. 2 ww. ustawy). Jednostki te mogą być prowadzone 
zarówno przez gminy, osoby fizyczne, jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, przy czym gmina ma obowiązek prowadzić je w formie gminnych jednostek budżetowych. Dopuszczalne 
jest również (ze względów organizacyjnych) tworzenie zespołu jednostek (art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy). W żłobku  
i klubie dziecięcym zapewnia się dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.  
Do zadań ww. form opieki należy także zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz 
edukacyjnej. Opieka żłobka obejmuje do 10 godzin dziennie, w klubie dziecięcym 5 godzin dziennie względem 
każdego dziecka (w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar ten może być, na wniosek rodzica dziecka, 
wydłużony za dodatkową opłatą). Żłobek i klub dziecięcy powinny spełniać określone wymogi lokalowo-sanitarne 
oraz dotyczące kadry opiekunów (art. 10 i 12 oraz 14-16 ustawy). 

Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dziećmi, zatrudniana 
przez gminy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy 
o świadczenie usług lub na podstawie umowy o pracę112. Zorganizowanie opieki sprawowanej przez dziennego 
opiekuna nie wymaga tak dużych nakładów finansowych, jak np. w przypadku utworzenia żłobka, czy klubu 
dziecięcego. Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego 
opiekuna jest efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców (art. 36-39 ustawy). 

Niania jest formą opieki indywidualnej nad dziećmi, sprawowaną przez osobę zatrudnioną w tym celu przez 
rodziców dziecka, na podstawie umowy uaktywniającej, która jest umową o świadczenie usług, do której stosuje 
się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Za nianię opłacane są (z budżetu państwa) składki na 
ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia, składki opłaca 
rodzic (płatnik składek). Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest praca zawodowa obojga rodziców 
dziecka lub rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (art. 50-51 ww. ustawy). 

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są zadaniem własnym gminy. Ustawa o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na gminę dwa rodzaje zadań własnych: obligatoryjne i fakultatywne 
(realizowane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne 
potrzeby). 

Zadania obligatoryjne gminy w zakresie organizacji i funkcjonowania opieki nad małymi dziećmi obejmują: 

                                                           
110Weszła w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r. z wyłączeniem regulacji dotyczących niań, które weszły w życie z dniem  
1 października 2011 r., a także uregulowań dotyczących programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i dotacji celowych, które weszły 
w życie z dniem ogłoszenia ustawy. 
111 Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm. 
112 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1217, ze zm.) 
wprowadziła od 5 września 2015 r. możliwość zatrudniania dziennego opiekuna także na podstawie umowy o pracę. 



 57

− nadzór pełniony przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami (rozdział 7 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3); 

− ustalanie przez radę gminy, w drodze uchwały, maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku 
lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz 
maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie (art. 11 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 ww. ustawy); 

− prowadzenie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta rejestru żłobków i klubów dziecięcych (art. 26 i 27 
ustawy); 

− prowadzenie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta wykazu dziennych opiekunów (art. 46 ustawy); 
− sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej (art. 64 ustawy). 
Natomiast zadania fakultatywne gmin w zakresie opieki nad małymi dziećmi są następujące: 
− przeprowadzanie (na zlecenia wójta/burmistrza/prezydenta miasta) przez kierownika ośrodka pomocy 

społecznej wywiadów środowiskowych w celu weryfikacji warunków wymaganych do sprawowania opieki 
nad małymi dziećmi przez dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę (art. 39 ust. 3); 

− zlecanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta organizacji opieki nad dziećmi (art. 61 ustawy); 
− określanie przez radę gminy, w drodze uchwały, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

ponoszenia opłat (art. 59 ust. 2); 
− podejmowanie przez radę gminy uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniających dziennych opiekunów, 
na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna (art. 60). 

Zgodnie z art. 55 i art. 54 ustawy nadzór w zakresie organizacyjnym nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz 
dziennym opiekunem tj. w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, sprawuje wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce 
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego 
przez radę gminy w drodze uchwały. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji  
i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru. Ustawa nie stanowi jak często 
powinny być przeprowadzane czynności nadzorcze, uzależniając ich częstotliwość od decyzji władz lokalnych 
podejmowanych zgodnie z potrzebami danej gminy i pojawiającymi się sytuacjami szczególnymi. 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 
ww. ustawy, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na 
każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową  
z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania ww. dotacji celowej określa rada gminy w drodze 
uchwały. 
Gmina może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 
organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych 
(art. 63 ust. 1 ustawy). Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 1 tej ustawy, minister właściwy do spraw rodziny 
opracowuje resortowe oraz rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
finansowo wspiera te programy. Podmioty korzystające z ww. programów, mogą otrzymywać dotacje celowe  
z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych 
opiekunów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania (art. 62 ust. 4).  

Opieka przedszkolna 

Sprawy związane z realizacją wychowania przedszkolnego regulują przepisy ustawy o systemie oświaty. Wśród 
jednostek organizacyjnych, znajdujących się w strukturze systemu oświaty zostały wymienione przedszkola,  
w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego (art. 2 pkt 
1 ustawy), tj. punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego113. 

Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym (oświatowym) gmin  
(art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty), które finansowane jest na zasadach określonych  
w odrębnych ustawach (art. 5a ust. 1 i ust. 2 pkt 1), przede wszystkim w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.  

                                                           
113 Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. 
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o dochodach jednostek samorządu terytorialnego114. Przedszkola mogą być publiczne albo niepubliczne oraz 
mogą być zakładane i prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub osobę 
fizyczną. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne  
(art. 5 ust. 1-3). Publiczne przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, są jednostkami 
budżetowymi, które prowadzą gospodarkę finansową na podstawie odrębnych przepisów (art. 79 ust. 1).  
W świetle art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje 
programy wychowania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin 
dziennie, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zatrudnia nauczycieli 
posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Podstawę działalności przedszkola publicznego 
stanowi statut. Wymogi dotyczące statutu przedszkola publicznego określają przepisy art. 60 ust. 1 ustawy  
o systemie oświaty oraz wydane – na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy – rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół115. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2014 r. wychowanie przedszkolne obejmuje 
dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat116. W przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 
powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  
8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  
w którym dziecko kończy 8 lat (art. 14 ust. 1a). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem 
przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1b).  
Dziecko w wieku 5 lat117 jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy  
5 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie 
spełnianie obowiązku szkolnego (art. 14 ust. 3 i 3a).  

Sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
ustala rada gminy (art. 14a ust. 1). Sieć ta powinna w  2015/2016 r. zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim 
zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Droga dziecka realizującego obowiązek przygotowania przedszkolnego z domu do najbliższego publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej formy wychowania 
przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego 
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej formy wychowania 
przedszkolnego przekraczać będzie 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki  
w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, 
jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 14a ust. 2 i 3). Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie 
niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym, na podstawie  
art. 14 ust. 1a, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego 
dzieciom, o którym mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacje obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust.3, albo zwrot kosztów 
przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, 
prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, 
opiekunowie lub opiekunowie prawni (art. 14a ust. 4). Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport  
i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, 
w których nie ma takiego obowiązku (art. 14a ust. 4a). 

                                                           
114 Dz.U. z 2016 r. poz. 198. 
115 Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zm. 
116 Od roku szkolnego 2016/2017 wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy  
7 lat. 
117 Od roku szkolnego 2016/2017 dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane do odbycia rocznego wychowanie przedszkolnego. 
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Zgodnie z art. 10 ust. 1 (wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty, w roku szkolnym 2015/2016 r. sieć przedszkoli publicznych wraz z publicznymi 
innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych 
szkołach podstawowych, prowadzonymi przez gminę, publicznymi przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi 
zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi formami wychowania 
przedszkolnego, prowadzonymi przez inną osobę prawną lub osobę fizyczna, niepublicznymi przedszkolami oraz 
niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1b i 1c, powinna 
zapewnić zamieszkałym na obszarze gminy dzieciom pięcioletnim możliwość spełnienia obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego, a dzieciom czteroletnim możliwość realizowania wychowania przedszkolnego.  

Celem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty jest 
systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego. Z dniem 1 września 2015 r. zostały objęte 
opieką wszystkie dzieci czteroletnie, a od 1 września 2017 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające prawo dzieci 
trzyletnich do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyska to prawo z początkiem roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym skończy 3 lata (art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty). 

Zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy o systemie oświaty, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić 
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych 
podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 
niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o których mowa  
w art. 90 ust. 1b i 1c, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania 
przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej 
przez gminę – także dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest 
obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo publiczną inną formę wychowania 
przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole (niepubliczną inną formy wychowania przedszkolnego), które 
mogą przyjąć dziecko.  

Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego albo niepublicznego 
przedszkola, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, powinien być zbliżony do 
czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których 
ubiegali się rodzice dziecka (przepis ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., natomiast do 31 sierpnia 
2016 r. dotyczyć będzie również oddziałów przedszkolnych na mocy art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty). 

Od 1 września 2015 r., w świetle art. 90 ust. 1g ustawy o systemie oświaty, gmina, która nie zapewnia wszystkim 
dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest obowiązana 
przeprowadzić otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych przedszkoli. Jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu, gmina nadal nie zapewnia tych miejsc wszystkim uprawnionym dzieciom jest 
obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego (art. 90 ust. 1h). 

Zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty (obowiązującym od 1 września 2014 r.) jeżeli do publicznego 
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń 
niebędący jej mieszkańcem, gmina, której jest mieszkańcem, pokrywa koszty jego wychowania przedszkolnego 
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych przedszkolach lub 
innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do 
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa 
w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania 
przedszkolnego, do których on uczęszcza. 

Środki na prowadzenie przedszkoli, przejętych przez gminy z dniem 1 stycznia 1992 r., jako obowiązkowe 
zadanie własne, zgodnie z art. 105 ustawy o systemie oświaty, zostały uwzględnione w dochodach gmin. 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadzono dofinansowanie 
z budżetu państwa zadań gmin w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie 
wychowania przedszkolnego. Dotacja celowa przekazana gminom zapewnia środki finansowe na: 1) rozwój 
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wychowania przedszkolnego, w tym na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania 
przedszkolnego, co jest niezbędne w związku z przyznaniem od dnia 1 września 2015 r. dzieciom czteroletnim,  
a od dnia 1 września 2017 r. także dzieciom trzyletnim, prawa do wychowania przedszkolnego w publicznym 
przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub niepublicznym przedszkolu, o którym mowa 
w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty; 2) rekompensatę utraconych dochodów w związku z ustawowym 
ograniczeniem wysokości opłaty za każdą godzinę przekraczającą ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki (nie krótszy niż 5 godzin dziennie), ponoszonej przez rodziców dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym; 3) rekompensatę dodatkowych wydatków związanych ze zwiększeniem wysokości 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych do 100% wydatków bieżących przewidzianych na dziecko w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez gminę, w związku ze zobowiązaniem się przez te przedszkola niepubliczne 
między innymi do pobierania od rodziców opłat ograniczonych ustawowo, tak jak w przedszkolach publicznych,  
z zastrzeżeniem że w uzasadnionych przypadkach wysokość dotacji może być wyższa niż określona  
w art. 90 ust. 1b. 
Wysokość dotacji celowej na dany rok będzie obliczana jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z 
wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalanej na podstawie danych z bazy SIO według stanu 
na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (wysokość kwoty rocznej dotacji w latach 2013 
– 2021 określa przepis art. 11 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty). 
Przedszkola publiczne to przedszkola które, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, 
przeprowadzają rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zgodnie z art. 20a ust. 1 dzieci, 
przyjmuje się do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego  
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Kryteria rekrutacji do przedszkoli publicznych można podzielić 
na dwie zasadnicze grupy: 
− kryteria podstawowe. Zgodnie z art. 20c ust. 1-2 do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.  
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc, na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wyszczególnione 
kryteria mają jednakową wartość; 

− kryteria uzupełniające. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana 
publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (radę gminy 
– art. 20zf pkt 1), z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, 
zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić 
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący 
określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów (art. 20c ust. 4). Na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie 
kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych118. Spełnienie tego 
kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata (art. 20c ust. 5). Organ prowadzący określa 
nie więcej niż sześć kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym 
każde kryterium może mieć różną wartość (art. 20c ust. 6). 

Stosownie do przepisu art. 20w ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, postępowanie rekrutacyjne do publicznych 
przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, przeprowadza się co roku na kolejny rok 
szkolny na wolne miejsca w przedszkolu lub do innej formy wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci 
przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 
przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin 
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l119.  

                                                           
118 Dz. U. z 2015 r. poz. 114, ze zm. 
119 Przepisy art. 20l ustawy o systemie oświaty weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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W art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty120 zostały określone zasady postępowania odwoławczego od 
wyników rekrutacji.  
Zgodnie z art. 34a i art. 5c pkt 3 ustawy o systemie oświaty wójt/burmistrz/prezydent miasta sprawuje nadzór nad 
działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega  
w szczególności: prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz pozyskanymi środkami 
pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących 
organizacji pracy szkoły i placówki. Ww. przepisy stosuje się odpowiednio do wychowania przedszkolnego 
prowadzonego w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ww. ustawy. 

Zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty  

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziła zmiany m.in. w ustawie  
o systemie oświaty oraz w ustawach: z dnia 13 czerwca 2013 r., 30 sierpnia 2013 r., 6 grudnia 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty.  
Zasadniczym celem ww. ustawy zmieniającej było przywrócenie od roku szkolnego 2016/2017 wieku rozpoczęcia 
obowiązku szkolnego, wynoszącego 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej będzie mogło 
rozpocząć również dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Pozostałe ze zmian 
wprowadzonych ww. ustawą dotyczą m.in.: 
− przywrócenia od 1 września 2016 r. obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla  

6-latków (co stanowi konsekwencję przywrócenia obowiązku szkolnego 7-latków); 
− zachowania prawa cztero- i pięciolatków do korzystania z wychowania przedszkolnego, a od 1 września 

2017 r. prawo to przysługiwać będzie dzieciom w wieku 3-5 lat; 
− przesunięcia terminu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola – 

z dnia 1 września 2016 r. na dzień 1 września 2019 r.; 
− wprowadzenia możliwości kontynuowania nauki w pierwszej klasie przez dzieci urodzone w 2009 r., które  

w roku 2015/2016 realizują już obowiązek szkolny, dzieci te będą mogły w roku 2015/2016 korzystać  
z wychowania przedszkolnego (w miarę wolnych miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy 
szkołach lub innej formie wychowania przedszkolnego); 

− zwiększenia, w 2016 r., wysokości kwoty rocznej dotacji przekazywanej gminom na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego z 1.305 zł do 1.370 zł. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 2 lit. a ustawy  
z 29 grudnia 2015 r. o zmianie w ustawie o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. wychowaniem 
przedszkolnym zostaną objęte dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. Dzieci posiadające 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat. Dziecko w wieku 6 lat zobowiązane jest odbyć roczne 
wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego (na podstawie 
zmienionego art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Ustawa z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty zmieniła także art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
wprowadzając przesuwając termin przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  
w przedszkola do 1 września 2019 r.   
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, dzieci urodzone w 2009 
r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, na wniosek 
rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., mogą w 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej. Dzieci te 
mogą (do końca roku 2015/2016) korzystać z wychowania przedszkolnego w wybranym przez rodziców 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli 
odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania 
przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego. W przypadku nieprzyjęcia dziecka 
do przedszkola dziecko kontynuuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej (art. 9 ust. 5 ww. ustawy). 
Wysokość dotacji przekazywanej gminom w 2016 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego będzie obliczana, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie danych z SIO według 

                                                           
120 Dodanym ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych (Dz.U. z 2014 r. poz. 7, ze zm.). 
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stanu na dzień 30 września 2015 r. Ponieważ taki algorytm obliczania dotacji nie pozwala na uwzględnienie 
efektu zwiększonej liczby dzieci w wieku 6 lat, objętych wychowaniem przedszkolnym od września 2016 r.,  
ww. dotacja zostanie zwiększona121 do 1.370 zł, zgodnie ze zmienionym art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 czerwca 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziła także wymóg, by 
projektowana przez gminę sieć placówek wychowania przedszkolnego uzyskała pozytywną opinię kuratora 
oświaty przed jej uchwaleniem przez radę gminy. 
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy ustalenie sieci, o której mowa w art. 14a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty 
następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi 
odpowiednio w art. 10 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (w odniesieniu do 
roku szkolnego 2015/2016) oraz w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty (w odniesieniu do lat 2016/2017-2018/2019).  
Ustawa z 29 grudnia 2015 r. stawia (od 23 stycznia 2016 r.) wymóg takiego projektowania sieci placówek 
wychowania przedszkolnego, który zapewni wszystkim dzieciom mającym prawo do wychowania 
przedszkolnego, miejsca w tych placówkach i wskazuje kuratora oświaty jako gwaranta właściwej realizacji 
obowiązkowego zadania własnego samorządów, związanego z prowadzeniem publicznych przedszkoli.  

 

  

                                                           
121 Uzasadnienie do ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. 
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Załącznik 3. Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności  

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 827, ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7, ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. poz. 811, ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 35, ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, ze zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań 
rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, 
poz. 1035). 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych  
(Dz. U. poz.193). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 
(Dz. U. Nr 161, poz. 1080, ze zm.).  

13. 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.).  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom 
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  
(Dz. U. poz. 956, ze zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na 
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych 
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942). 
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Załącznik 5. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 
 

1. Prezydent RP 

2. Marszałek Sejmu RP 

3. Marszałek Senatu RP 

4. Prezes Rady Ministrów RP 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP 

8. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP 

9. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP 

10. Komisja Rodziny Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP 

11. Minister Edukacji Narodowej 

12. Wojewoda Świętokrzyski 

13. Świętokrzyski Kurator Oświaty 

14. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z terenu województwa świętokrzyskiego (informacja w wersji 

elektronicznej) 


