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dostępność 
wychowania 

przedszkolnego

możliwość uzyskania bez przeszkód1 miejsca w placówce wychowania przed-
szkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dostępność „przestrzenna” tej opieki 
związana jest z zapewnieniem miejsc w placówkach leżących najbliżej miejsca 
zamieszkania lub pracy rodziców (do 3 km);

inne formy 
wychowania 

przedszkolnego

punkty przedszkolne, w których zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny 
i zespoły wychowania przedszkolnego, w których zajęcia prowadzone są przez cały 
rok szkolny w niektóre dni tygodnia. Zajęcia w punkcie lub zespole wychowania 
przedszkolnego prowadzone są przez minimum 3 godziny w ciągu jednego dnia 
i w minimalnym wymiarze od 12 do 25 godzin w ciągu tygodnia (w zależności 
od liczebności grupy objętej opieką w oddziale)2;

publiczna placówka 
wychowania 

przedszkolnego

publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej lub 
publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, prowadzone przez gminę lub 
przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położone na obszarze gminy;

dodatkowe placówki 
przedszkolne 

(wyłonione   
w otwartym 

konkursie ofert)

niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty3 i w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych4, oddział przedszkolny w niepublicznej 
szkole podstawowej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty 
i w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepubliczna 
inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy 
o systemie oświaty, w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
położone na obszarze gminy;

roczne 
przygotowanie 

przedszkolne 

do odbycia takiego przygotowania (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego) są zobo-
wiązane dzieci w wieku 6 lat5;

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6;

upowszechnienie 
wychowania 

przedszkolnego 

wskaźnik udziału dzieci w określonym wieku uczęszczających do placówek wycho-
wania przedszkolnego w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tym wieku;

wójt rozumie się również: burmistrz lub prezydent miasta.

1  Znaczenie słowa „dostępność” za: Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/html. 
2  § 1 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów 

innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1657, ze zm.) oraz § 1 i § 7 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 (Dz. U. Nr 161, poz. 1080, 
ze zm.), uchylone z dniem 1 września 2017 r.

3  Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.
4  Dz. U. poz. 2203, ze zm.
5  Art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

ze zm.).
6  Dz. U. z 2019 r. poz. 489.
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Wychowanie przedszkolne to ważny element struktury systemu oświaty. 
Jego głównym celem jest wspieranie dziecka w osiągnięciu dojrzałości 
do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym w szkole podstawo-
wej. 

Wyniki badań wskazują, że duża część możliwości intelektualnych czło-
wieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych 
predyspozycji rozwija się intensywnie w początkowych latach rozwoju 
dziecka. Dzieci objęte edukacją przedszkolną lepiej radzą sobie w szkole 
podstawowej, mają lepsze wyniki w czytaniu i interpretacji informacji niż 
ich rówieśnicy, którzy nie uczęszczali do przedszkola7. Pozytywny wpływ 
przedszkola widać w wynikach międzynarodowych testów PISA. Każdy 
kolejny raport z tych badań potwierdza, że 15-latkowie, którzy chodzili 
do przedszkola, osiągają znacząco lepsze wyniki od innych dzieci8. Korzy-
stanie z opieki przedszkolnej umożliwia szybkie zdiagnozowanie proble-
mów rozwojowych, ułatwia terapię zaburzeń i wyrównywanie zaniedbań 
środowiskowych. 

Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację małych dzieci. Zapewnie-
nie najmłodszym dzieciom dostępności do wysokiej jakości wychowania  
przedszkolnego to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans eduka-
cyjnych9. Unia Europejska od wielu lat zwraca uwagę na rozwijanie instytu-
cjonalnej opieki i wczesnej edukacji dla dzieci poniżej obowiązkowego wieku 
szkolnego. W 2009 r. na forum ministrów oświaty wyznaczono wspólne cele 
strategii Edukacja i Szkolenia 2020, której jednym z założeń było objęcie 
wychowaniem przedszkolnym do 2020 r. 95%10 dzieci w wieku od 4 lat 
do wieku rozpoczęcia obowiązkowej nauki w szkole podstawowej11.

Wprowadzone w 2013 r. i 2015 r. zmiany w ustawie o systemie oświaty12, 
stopniowo rozszerzyły prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego 
przez dzieci czteroletnie (od roku szkolnego 2016/2017) oraz trzyletnie 
(od roku szkolnego 2017/2018). Skutkowały także pozostawieniem od roku 
szkolnego 2016/2017 w przedszkolach dzieci sześcioletnich. Zmiany 
te nałożyły na samorządy szereg zadań związanych z poprawą dostępności 
do miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, gwarantując jedno-
cześnie dodatkowe środki na realizację tego zadania. Przywrócono także 
kontrolę kuratorów oświaty nad działaniami jednostek samorządu terytorial-
nego, dotyczącymi kształtowania sieci placówek przedszkolnych, pod kątem 
zapewnienia miejsc wszystkim uprawnionym dzieciom. 

7  A. Sobotka, Edukacja przedszkolna w wybranych krajach europejskich, Warszawa 2011 r., https://
www.ore.edu.pl/?s=Edukacja+przedszkolna+w+wybranych+krajach+europejskich/zasoby.

8  Badanie PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to międzynarodowe 
badanie umiejętności uczniów. http://www.ibe.edu.pl/pl/projekty-miedzynarodowe/pisa2012.

9  https://www.gov.pl/web/edukacja/wychowanie-przedszkolne-w-polsce.
10  W dokumencie Perspektywa uczenia się przez całe życie przyjęto, że w Polsce oczekiwana w 2020 r. 

wartość poziomu upowszechnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–5 lat 
powinna wynosić minimum 90%. 

11  M. Górowska-Feels, Wczesna edukacja i opieka nas dziećmi w Europie-nowy raport Eurydice,  
w: Języki obce w szkole nr 3/2014.

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

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy gminy zapewniają 
dostępność opieki 
przedszkolnej?
Pytania definiujące 
cele szczegółowe 
kontroli

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

2.  Czy rzetelnie 
określono liczbę dzieci 
przewidywanych 
do objęcia 
wychowaniem 
przedszkolnym?

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

4.  Czy gminy 
prawidłowo 
opracowały 
i stosowały kryteria 
wyboru dodatkowych 
placówek 
przedszkolnych?

Jednostki 
kontrolowane 

30 urzędów gmin, miast 

i gmin lub miast 
Okres objęty kontrolą

Od 1 marca 
2017 r. do dnia 
zakończenia kontroli  
(tj. do 15 stycznia 2019 
r.), z wykorzystaniem 
dowodów 
sporządzonych przed 
tym okresem, jeżeli 
miały one związek 
z przedmiotem kontroli.
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Podstawowym warunkiem poprawy dostępności wychowania przedszkol-
nego jest zapewnienie odpowiednich miejsc realizacji tej opieki dla dzieci 
trzy- i czteroletnich. W ostatnich latach podejmowane są działania prowa-
dzące do tego celu. Od roku szkolnego 2015/2016 corocznie zwiększa się 
liczba miejsc w przedszkolach (średnio o 3%). Wzrasta także liczba dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym, np. w roku szkolnym 2018/2019 
więcej dzieci (o 31 298) uczęszczało do placówek wychowania przedszkol-
nego niż w roku poprzednim (tabela nr 1). 

Tabela nr 1  
Liczba placówek wychowania przedszkolnego i dzieci w tych placówkach  
(lata szkolne 2015/2016-2018/2019)

Lata szkolne 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Placówki wychowania 
przedszkolnego

21 115 21 675 21 980 22 132

w tym przedszkola 11 331 11 762 12 146 12 519

Miejsca 
w przedszkolach  
(w tys. )

1022,6 1100,7 1167,9 1211,4

Dzieci w placówkach 
wychowania 
przedszkolnego13 
(w tys. )

1140,6 1299,1 1361,2 1392,5

w tym 
w przedszkolach 

(w tys. )
906,6 1024,7 1080,9 1103,5

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych SIO.

W roku szkolnym 2017/2018 nie udało się osiągnąć, zaplanowanego 
w dokumentach krajowych14, wskaźnika upowszechnienia wychowa-
nia przedszkolnego, choć notuje się corocznie poprawę w tym zakresie. 
W roku szkolnym 2018/2019 wskaźnik ten był wyższy o 2,6% w stosunku 
do roku poprzedniego. Największy wzrost upowszechnienia zanotowano 
w grupie dzieci trzyletnich (o 4,2%). Udział najmłodszych dzieci korzysta-
jących z wychowania przedszkolnego był wyższy także w roku szkolnym 
2017/2018 (o 6,5%) w porównaniu do roku 2016/2017 (tabela nr 2). 

Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę miejsce zamieszkania rodzin dzieci 
w wieku przedszkolnym, to okazuje się, że w miastach uczęszcza do przed-
szkoli zdecydowanie więcej dzieci niż na obszarach wiejskich, a dyspro-
porcja ta, mimo ogólnego wzrostu wskaźnika, jest nadal znacząca. W roku 
szkolnym 2017/2018 odsetek dzieci zamieszkałych w mieście, uczęszczają-
cych do przedszkoli był wyższy o 16,5% od wskaźnika określonego dla tere-
nów wiejskich. Dzieci zamieszkałe na obszarach wiejskich nie zawsze mają 
dostęp do wysokiej jakości wychowania przedszkolnego. Tylko 58% z ogółu 

13  Przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania 
przedszkolnego.

14  W uzasadnieniu do ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw przewidywano, że na dzień 30 września 2017 r. udział w wychowaniu 
przedszkolnym dzieci w wieku 3 lat wyniesie co najmniej 83%, dzieci w wieku 4 lat – 90% i dzieci 
w wieku 5 lat – 97% (dzieci pięcioletnie miały być objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem 
przedszkolnym).
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korzystających z wychowania przedszkolnego uczęszczało w roku szkol-
nym 2017/2018 do przedszkoli, pozostałe mogły korzystać tylko z opieki 
zorganizowanej w oddziałach przedszkolnych w szkołach lub w innych 
formach wychowania przedszkolnego. W mieście wskaźnik uczęszczających 
do przedszkoli wynosił 90%. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 
w placówkach wychowania przedszkolnego pozostał prawie cały rocznik 
dzieci sześcioletnich (odpowiednio 93,3% i 95,9% dzieci w tym wieku).

Tabela nr 2 
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce wśród dzieci w wieku od 3 do 5 lat 
(lata szkolne 2016/2017–2018/2019)

Lata szkolne 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Wskaźnik upowszechnienia 
ogółem

80,6% 84,57% 86,16%

w tym: w mieście 90,4% 91,5% 93,2%

na wsi 68,3% 75% 79,1%

Dzieci trzyletnie 67,1% 73,6% 77,8%

Dzieci czteroletnie 84% 86,6%, 89,3%

Dzieci pięcioletnie 90,7% 93,3% 94,9%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych SIO.

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego oraz 
zapewnienie miejsc dla wszystkich uprawnionych dzieci, jest zadaniem 
własnym gmin. Zadanie to finansowane jest przy współudziale środków 
z budżetu państwa, wypłacanych w formie dotacji celowej. Środki te mają 
m.in. stanowić rekompensatę ustawowego ograniczenia wysokości opłaty 
(do 1 zł), którą ponoszą rodzice z tytułu korzystania przez ich dzieci 
z wychowania przedszkolnego, za każdą godzinę przekraczającą ustalony 
przez organ prowadzący czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
(nie krótszy niż 5 godzin dziennie). W 2015 r. i 2016 r. wydatkowano na ten 
cel z budżetu państwa odpowiednio 1574 mln zł i 1563 mln zł. W 2017 r. 
wysokość wypłaconej dotacji wyniosła 1289 mln zł. Od 1 stycznia 2017 r. 
wprowadzono dodatkowo dofinansowanie edukacji przedszkolnej dzieci 
sześcioletnich i starszych w ramach subwencji oświatowej (wydatkowano 
na ten cel 1428 mln zł). W 2018 r. w ramach dotacji celowej dla gmin 
na rozwój wychowania przedszkolnego wydatkowano 1354 mln zł, zaś 
na subwencję dla dzieci w wieku co najmniej sześciu lat – 1612 mln zł. 
Ponadto w finansowaniu rozwoju i funkcjonowania placówek wychowania 
przedszkolnego wykorzystywane były środki Europejskiego Funduszu 
Społecznego (w okresie programowania na lata 2014–2020).

Publiczne placówki wychowania przedszkolnego prowadzą rekrutację 
według zasad określonych w ustawie – Prawo oświatowe. Rodzice decydują 
o wyborze przedszkola, korzystając przede wszystkim z placówek znajdu-
jących się na terenie swojej gminy. Jeśli chcą skorzystać z opieki przed-
szkolnej poza miejscem zamieszkania, mogą liczyć na przyjęcie ich dziecka 
do przedszkoli tylko w przypadku, gdy pozostaną tam wolne miejsca.  
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WPROWADZENIE

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, które ukończyły trzy lata15. Proce-
durę przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola, rozpoczyna wniosek 
rodzica do dyrektora wybranej placówki. W sytuacji, gdy zgłoszono więcej 
dzieci niż było dostępnych wolnych miejsc, przeprowadza się w placówce 
wychowania przedszkolnego postępowanie rekrutacyjne. W postępowaniu 
tym powinny być brane pod uwagę kryteria określone w ustawie – Prawo 
oświatowe oraz tzw. kryteria samorządowe (ustalone przez rady gmin).

W przypadku, gdy liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić 
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych 
na obszarze danej gminy i zgłoszonych podczas postępowania rekruta-
cyjnego do danej placówki przewyższy liczbę miejsc w tej placówce wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzi-
com inną placówkę. W sytuacji niezapewnienia miejsc wszystkim dzieciom 
zamieszkałym na terenie gminy, uprawnionym do korzystania z wychowa-
nia przedszkolnego, wójt powinien przeprowadzić otwarty konkurs ofert 
dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego. W wyłonionych 
w takim trybie placówkach pobierane są opłaty oraz zapewniony czas bez-
płatnego nauczania, wychowania i opieki w takim samym wymiarze, jak 
w przedszkolach gminnych. 

Przemyślane działania gmin dotyczące organizacji edukacji przedszkolnej 
w największym stopniu wpływają na jej faktyczną dostępność. Dostępność 
tę należy rozumieć wielowymiarowo, dlatego też polityka samorządów 
wymaga uwzględnienia wielu czynników, które często są zmienne i uza-
leżnione od lokalnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Duże znaczenie ma 
także umiejscowienie tych zagadnień wśród lokalnych priorytetów16. Przy 
ustalaniu sieci placówek wychowania przedszkolnego w gminie, ważna jest 
nie tylko sytuacja demograficzna (liczba zamieszkałych dzieci w wieku 3–6 
lat), lecz również sytuacja bytowa mieszkańców, powiązania przestrzenne 
(np. położenie placówek, miejsca pracy rodziców) oraz przekonanie 
rodziców, co do istotnego wpływu wychowania przedszkolnego na rozwój 
dziecka.

15  W szczególnych przypadkach dopuszcza się, za zgodą dyrektora przedszkola, przyjmowanie 
dzieci młodszych, które ukończyły 2,5 roku.

16  Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska, Marta Lackowska-Madurowicz, Julita Łukomska, Polityka 
samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. ORE. Warszawa 2012 r.
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W niemal połowie gmin objętych kontrolą (tj. 14 z 30) nie zapewniono 
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 uprawnionym dzieciom,  
w tym przede wszystkim trzy- i czteroletnim, wymaganej dostępności 
opieki przedszkolnej. Wynikało to z niedostosowania sieci publicznych 
placówek przedszkolnych do potrzeb oraz nieprawidłowego przygotowa-
nia i prowadzenia procesu rekrutacji. 

W 14 gminach rodzice złożyli do publicznych placówek wychowania przed-
szkolnego więcej wniosków (średnio o 30%–60%) o przyjęcie ich dzieci niż było 
dostępnych miejsc. W procesie rekrutacji nie dostało się do placówek „pierw-
szego wyboru”, tj. takich, które zostały przez rodziców wybrane jako najbardziej 
odpowiadające potrzebom ich rodzin, 31% dzieci (89% z tej grupy to dzieci trzy- 
i czteroletnie). Rodzicom tych dzieci nie wskazywano w zamian, wbrew art. 31 
ust. 9 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, innych miejsc (sześć gmin) lub wskazy-
wano takie placówki, które nie spełniały wymogów zawartych w tych przepisach. 
Oferowano bowiem miejsca w przedszkolach niepublicznych (pełnopłatnych), 
w placówkach położonych w innych gminach lub w których czas pracy znacząco 
różnił się od czasu pracy placówki wybranej przez rodziców. Dodatkowo miejsca 
te często były znacznie oddalone od przedszkola „pierwszego wyboru”. W konse-
kwencji aż 74% rodziców nie skorzystało z przedstawionych propozycji. W gmi-
nach, w których brakowało miejsc dochodziło do przekraczania dopuszczalnej 
liczebności oddziałów przedszkolnych. Wystąpiły też przypadki niezapewnienia 
odpowiedniego wymiaru czasowego opieki lub w pełni bezpiecznych warun-
ków jej realizacji. Utrudnienia te także miały wpływ na rezygnację rodziców 
dzieci trzy- i czteroletnich z opieki przedszkolnej. W 12 z tych gmin poziom 
upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci trzy- i czteroletnich 
był niższy (nawet o 45%) od średniego w Polsce17. Zapewnienie opieki przed-
szkolnej w tych gminach nie było traktowane priorytetowo. Nie diagnozowano 
tam zarówno bieżącego jak i perspektywicznego zapotrzebowania na miejsca 
w placówkach wychowania przedszkolnego i nie uwzględniano tej problematyki 
w dokumentach strategicznych. 

Tylko w pięciu gminach (17% objętych kontrolą) w pełni prawidłowo przygo-
towano proces naboru do placówek wychowania przedszkolnego. W 11 gmi-
nach nie wywiązano się z obowiązków ustalenia i podania do publicznej 
wiadomości warunków naboru i zasad korzystania z placówek wychowania 
przedszkolnego na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, a w 25 (83%) niepra-
widłowo określono tzw. kryteria samorządowe, obowiązujące na drugim etapie 
rekrutacji. Co najmniej jedno kryterium ustalono w tych gminach niezgodnie 
z delegacją zawartą w art. 131 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Przyjmowano 
bowiem kryteria, które nie uwzględniały jak najpełniejszej realizacji potrzeb 
dziecka i jego rodziny lub lokalnych potrzeb społecznych jak również takie, 
które naruszały zasadę równego dostępu do wychowania przedszkolnego. Ich 
zastosowanie stawiało w gorszej sytuacji dzieci trzy- i czteroletnie, ubiegające 
się o miejsce w przedszkolach (w pierwszej kolejności przyjmowano dzieci 
starsze), dzieci wychowywane przez samotnych rodziców oraz te, których 
rodzice nie deklarowali woli korzystania z pełnej oferty przedszkola. 

W niemal połowie gmin proces rekrutacji nie był właściwie nadzorowany. 
W 14 gminach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. ograniczania 
prawa dzieci do kontynuacji wychowania przedszkolnego w wybranej pla-
cówce, stosowania w przedszkolach innych kryteriów rekrutacji niż ustalone 
w uchwałach rady gminy lub nieprawidłowego sporządzania list zakwalifiko-
wanych i przyjętych dzieci.

17  W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio 73,6% i 77,8% dzieci trzyletnich oraz 
86,6% i 89,3% czteroletnich uczestniczyło w Polsce w edukacji przedszkolnej (dane SIO).

Nie zapewniono 
dostępności opieki 
przedszkolnej  
dla wszystkich dzieci  
trzy- i czteroletnich 
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W 16 gminach (z 30 objętych kontrolą, tj. 53%) zapewniono pełną dostęp-
ność opieki przedszkolnej. W okresie objętym kontrolą w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w szkołach przygotowano miejsca dla mini-
mum 81% uprawnionych dzieci (11 gmin) lub podjęto skuteczne działania 
by zapewnić je dla prawie wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. 
W gminach tych prowadzono prace adaptacyjne i remontowe, w wyniku 
których utworzono nowe oddziały w przedszkolach lub pozyskano miejsca 
w placówkach niepublicznych wyłonionych w ramach otwartego konkursu 
ofert (trzy gminy).  

Sieć placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących w pozosta-
łych 14 gminach (47% objętych kontrolą) nie była w pełni adekwatna 
do potrzeb. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
zagwarantowano tam miejsca dla najwyżej 80% (w części gmin tylko dla 
23%–60%) dzieci zameldowanych na terenie gminy. W okresie objętym 
kontrolą rodzice dzieci złożyli w placówkach wychowania przedszkolnego 
w tych gminach więcej wniosków o przyjęcie (średnio o 30%–60%) niż 
było dostępnych wolnych miejsc. Największy niedobór miejsc dotyczył 
przedszkoli, w których mogły korzystać z opieki dzieci trzy- i czterolet-
nie oraz placówek położonych w rejonach zamieszkałych przez młode 
rodziny.  [pkt 5.3.3, str. 46]

W gminach objętych kontrolą w procesie rekrutacji na lata szkolne 
2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio 2663 i 2606 dzieci (25% wszyst-
kich wnioskujących o przyjęcie) nie dostało się do „placówek pierwszego 
wyboru”, tj. tych, które zostały przez rodziców wytypowane, jako najbar-
dziej odpowiadające ich potrzebom. W 14 gminach, w których wystąpił 
niedobór miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego nie dostało 
się do placówek 31% dzieci. Trudności w znalezieniu odpowiednich miejsc 
opieki przedszkolnej mieli głównie rodzice dzieci trzy- i czteroletnich (89% 
wszystkich nieprzyjętych).  [pkt 5.3.3, str. 46]

W prawie połowie gmin (14), w których najwięcej dzieci nie dostało się 
do wybranych placówek, nie zapewniono dla części z nich odpowiednich 
miejsc, co było niezgodne z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy – Prawo oświatowe. 
Zgodnie z tymi przepisami, wójt wskazuje rodzicom dzieci, które nie 
dostały się do przedszkoli, inne miejsca w placówkach oferujących zbliżony 
czas pracy do pierwotnie wybranych oraz, w miarę możliwości, znajdują-
cych się w niedalekiej od nich odległości. 
W gminach tych w ogóle nie informowano rodziców, dla których dzieci 
zabrakło miejsc, o możliwości uczęszczania do innych placówek wycho-
wania przedszkolnego (sześć gmin) lub wskazywano takie, które nie 
spełniały ww. wymogów – były to pełnopłatne placówki niepubliczne lub 
placówki położone w innych gminach albo czas ich pracy znacząco różnił 
od czasu pracy placówki wybranej przez rodziców. Nieprawidłowości 
te wynikały głównie z braku adekwatnych działań w celu zapewnienia 
miejsc dla dzieci trzy- i czteroletnich oraz z nieuzyskiwania przez wój-
tów informacji o wynikach rekrutacji. Ponadto wskazywano placówki 
znajdujące się w znacznej odległości od pierwotnie wybranych przez 
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rodziców, co mogło powodować dodatkową niedogodność dla rodziców 
w korzystaniu z opieki przedszkolnej, tj. konieczność dowożenia dzieci 
do tych placówek.

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w gminach objętych kontrolą 
wskazano inne miejsca wychowania przedszkolnego odpowiednio 1259 
i 821 dzieciom (ok. 10% dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli). 
Z przedstawionej propozycji skorzystało średnio tylko 26% rodziców. 
Pozostali najczęściej rezygnowali z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci, 
co wynikało z niedostosowania czasu pracy i położenia zaproponowanych 
placówek do potrzeb i oczekiwań rodziców. [pkt 5.3.4, str. 51]

W 12 gminach, w których w okresie objętym kontrolą wystąpił niedobór 
miejsc wychowania przedszkolnego nie osiągnięto średniego dla Polski 
poziomu upowszechnienia tego wychowania18 w grupie dzieci trzy- i czte-
roletnich. W pięciu z tych gmin odsetek dzieci trzyletnich uczęszczających 
dla placówek wychowania przedszkolnego wynosił w latach 2017/2018 
i 2018/2019 średnio od 20% do 50%, w pozostałych siedmiu – od 51% 
do 76%, a odsetek dzieci czteroletnich w pięciu gminach – od 30% 
do 60%, w siedmiu – od 61% do 85%, tj. był niższy od średniego w Polsce 
o 25%–45%. [pkt 5.3.3, str. 46]

W większości gmin funkcjonująca sieć placówek wychowania przedszkol-
nego nie była poddana (wymaganej od 2016 r.) kontroli kuratorów oświaty, 
którzy powinni opiniować ją w zakresie zapewnienia opieki dla wszystkich 
uprawnionych dzieci z terenu gminy. Wynikało to z tego, że w 16 z 30 gmin 
objętych kontrolą rady gmin nie ustaliły prawidłowo sieci tych placówek 
lub nie zwrócono się o opinię do kuratora oświaty. [pkt 5.3.1, str. 36]

Tylko w pięciu gminach w pełni prawidłowo przygotowano proces naboru 
do placówek wychowania przedszkolnego. W 25 gminach (83%) co naj-
mniej jedno kryterium samorządowe, obowiązujące na drugim etapie 
rekrutacji (tj. w przypadku, gdy o przyjęcie do placówek ubiegało się więcej 
dzieci niż było wolnych miejsc) zostało ustalone niezgodnie z art. 131 ust. 4 
ustawy – Prawo oświatowe. Zastosowanie zakwestionowanych przez NIK 
kryteriów nie służyło realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz naru-
szało zasadę równego dostępu do wychowania przedszkolnego. Polegało 
to na przyjęciu kryterium wieku dzieci (zgodnie z którym w pierwszej 
kolejności były przyjmowane do przedszkoli dzieci pięcio- i sześcioletnie), 
kryterium deklarowanej długości czasu przebywania w przedszkolu (sta-
wiające w gorszej sytuacji dzieci, których rodzice nie planowali korzystania 
z całodziennej opieki) oraz kryteriów, które nie uwzględniały sytuacji dzieci 
wychowywanych przez samotnych rodziców. Prawidłowo ustalone kryte-
ria wprowadzały preferencje dla dzieci, których rodzeństwo uczęszczało 
do wybranej placówki wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci pracu-
jących lub uczących się rodziców. W części gmin (11) ustalono preferencje 
dla dzieci, których rodzice mieszkali lub pracowali w niedalekiej odległości 
od wybranej placówki wychowania przedszkolnego.

18  Por. przypis nr 17.
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W 11 gminach (37%) nie w pełni prawidłowo wywiązano się z obowiąz-
ków ustalenia i ogłoszenia zasad naboru do placówek oraz korzystania 
przez dzieci z opieki przedszkolnej. Przyjmowano nieprawidłowe roz-
wiązanie, że ostateczne wyniki naboru do przedszkoli zostaną ustalone 
w drodze losowania lub ustalono większą od dopuszczalnej liczby sześciu 
kryteriów samorządowych. W dziewięciu gminach niewłaściwie okre-
ślono zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć. Wymagano od rodzi-
ców zawierania umów cywilnoprawnych z dyrektorami placówek lub 
przewidywano odpłatność za zadeklarowaną, a nie za zrealizowaną liczbę 
godzin opieki. [pkt 5.1.1 i 5.1.2, str. 17 i 25]

W gminach, w których rekrutacja była prowadzona tradycyjnie, tj. bez 
wykorzystania systemów informatycznych (18 gmin), najczęściej nie funk-
cjonowały prawidłowo mechanizmy nadzoru oraz nie było sprawnego 
przepływu informacji między urzędem gminy i placówkami wychowania 
przedszkolnego. Aż w 14 z tych gmin (78%) stwierdzono nieprawidłowości 
w procesie rekrutacji, dotyczące m.in. ograniczania prawa dzieci do kon-
tynuacji wychowania przedszkolnego w wybranej placówce, stosowania 
w przedszkolach innych kryteriów rekrutacji niż przyjęte uchwałą rady 
gminy (np. preferujące dzieci osób zatrudnionych w placówce, do której 
został złożony wniosek), nieprawidłowego sporządzania list zakwalifiko-
wanych i przyjętych dzieci. Dobrą dostępność informacji o zasadach oraz 
o warunkach realizacji wychowania przedszkolnego zapewniono tylko 
w ośmiu gminach (44%). 

Wykorzystanie w 12 gminach systemów informatycznych wspomagają-
cych proces rekrutacji pozwoliło na znaczne usprawnienie wszystkich 
podejmowanych w związku z tym działań. W szczególności zapewniono 
dobrą dostępność informacji o zasadach przyjmowania dzieci do placówek 
i warunkach realizacji opieki przedszkolnej, a nabór przeprowadzono pra-
widłowo. W gminach tych organ prowadzący miał możliwość właściwego 
nadzorowania działań podejmowanych w placówkach i monitorowania 
wyników rekrutacji19.  [pkt 5.3.2, str. 41]

W gminach, w których wystąpił deficyt miejsc przedszkolnych (14 gmin), 
nie zapewniono odpowiednich warunków organizacyjnych realizacji tej 
opieki, gdyż wystąpiły przypadki przekraczania dopuszczalnej liczebności 
oddziałów (w dziewięciu gminach) i/lub niezapewnienia odpowiedniego 
wymiaru czasowego opieki przedszkolnej (w dziesięciu gminach). Wpro-
wadzone limity czasowe pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach 
powodowały, że dzieci, po zakończeniu zajęć, musiały oczekiwać na rodzi-
ców na świetlicy szkolnej. W pięciu z tych gmin nie stworzono rodzicom 
możliwości korzystania z opieki przedszkolnej dla ich dzieci w czasie 
wakacji. W pozostałych gminach większość placówek zapewniała opiekę 
nad dziećmi w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dzienne. 

19  Systemy takie były wykorzystywane w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w odpowiednio 
7% i 8,6% gmin w województwach, w których prowadzono kontrolę.
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Placówki wychowania przedszkolnego na ogół dysponowały niezbędnymi 
pomieszczeniami, jednak tylko w czterech gminach zapewniono salki gim-
nastyczne do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci. 
W sześciu gminach stwierdzono przypadki niezachowania w pełni bez-
piecznych warunków realizacji opieki przedszkolnej, gdyż m.in. nie wyko-
nywano zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu nadzoru 
budowalnego. 
W prawie wszystkich gminach objętych kontrolą (29) przyjęto pięcio-
godzinny wymiar bezpłatnych godzin opieki przedszkolnej. Odpłatność 
za dodatkowe godziny we wszystkich gminach wynosiła 1zł20. Warunki 
te były zgodne z przepisami oświatowymi. [pkt 5.1.2, 5.3.5, str. 25 i 55]

W gminach objętych kontrolą umożliwiano dzieciom korzystanie z posił-
ków, ale tylko w 17 z nich dostosowywano żywienie do indywidulanych 
potrzeb, przygotowując np. posiłki bezglutenowe. Problemem okazało się 
także zapewnienie opieki dzieciom z alergiami i chorującym na przewlekłe 
schorzenia, wymagające ciągłej kontroli i podawania leków. Tylko placówki 
funkcjonujące w ośmiu gminach były przygotowane do udzielania odpo-
wiedniej pomocy tym dzieciom, gdyż opracowano tam wewnętrzne pro-
cedury opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłym i/lub przeszkolono 
pracowników jak takiej pomocy udzielać21. [pkt 5.3.5, str. 55]

Dokumenty strategiczne opracowane w 17 gminach (57%) uwzględniały 
działania, które należy podjąć w celu zapewnienia od 1 września 2017 r. 
warunków do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
dla dzieci sześcioletnich oraz prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat. W gminach tych prowadzono także bieżące analizy 
zapotrzebowania na miejsca w placówkach, uwzględniające liczbę konty-
nuujących wychowanie przedszkolne oraz liczbę dzieci trzy- i czteroletnich, 
których rodzice mogą dopiero ubiegać się o objęcie ich taką opieką. W dia-
gnozach tych najczęściej uwzględniano liczbę dzieci w wieku przedszkol-
nym zameldowanych na terenie gminy oraz wyniki rekrutacji prowadzonej 
w poprzednim roku szkolnym. Tylko w dwóch gminach uwzględniano także 
inne czynniki wpływające na wybór przez rodziców konkretnych placówek 
np. miejsce zamieszkania lub miejsce pracy rodziców (opiekunów) dzieci oraz 
dopasowanie oferty tych placówek do potrzeb rodzin. [pkt 5.2, str. 29]

Gminy bardzo rzadko wykorzystywały możliwość uzupełnienia sieci placó-
wek wychowania przedszkolnego dodatkowymi miejscami w przedszko-
lach niepublicznych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert22. 
Nie zastosowano takiego rozwiązania w czterech gminach, w których zabra-
kło miejsc w przedszkolach w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 

20  W województwach, w których prowadzono kontrolę, średnio w 95,3% gmin pozostawiono 
pięciogodzinny limit bezpłatnych godzin opieki przedszkolnej, a w 89,3% opłata za godzinę 
powyżej tego limitu wynosiła 1 zł.

21  W dniu 12 kwietnia 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami, 10 maja 
2019 r. została ona przekazana do popisu Prezydentowi RP. Ustawa ta określa zasady sprawowania 
opieki nad dziećmi przewlekle chorymi (w tym możliwość podawania leków w placówce przez 
przeszkolonych w tym zakresie pracowników), które dotychczas nie były unormowane. 

22  W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w województwach, w których prowadzono kontrolę 
konkursy ogłoszono zaledwie w ośmiu gminach, tj. 0,9% gmin (w Polsce – w 1,7%).

Dzieci ze specyficznymi 
potrzebami zdrowotnymi 
nie uzyskiwały 
oczekiwanego wsparcia
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gmin zapewnienie 
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dodatkowych miejsc  
w placówkach 
niepublicznych
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oraz w innych pięciu, gdzie problemem było niedostosowanie przestrzen-
nego rozkładu publicznych placówek przedszkolnych do potrzeb rodzin 
z małymi dziećmi. 
W czterech gminach objętych kontrolą, w których przeprowadzono kon-
kursy na dodatkowe miejsca w przedszkolach ustalono kryteria wyboru, 
uwzględniające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 
opieki oraz możliwość korzystania przez dzieci z dodatkowych zajęć. Ważne 
było także dotychczasowe doświadczenie oferenta w organizacji opieki 
przedszkolnej. Do konkursów zorganizowanych w trzech gminach zgłosiły 
się podmioty, które złożyły wymaganą dokumentację i konkursy te zostały 
rozstrzygnięte. W dwóch gminach zapewniono brakujące miejsca wycho-
wania przedszkolnego dzięki dodatkowym miejscom w wybranych pla-
cówkach niepublicznych, a w jednej gminie uzyskano w ten sposób prawie 
wszystkie potrzebne miejsca (97%). We wszystkich gminach stwierdzono 
nieprawidłowości formalne na etapie przygotowania konkursów. Wyboru 
placówek dokonały powołane komisje konkursowe, zgodnie z regulami-
nami określonymi przez rady gmin. [pkt 5.4, str. 61]

W opinii 27% rodziców, którzy brali udział w badaniu opinii publicznej23, 
proces rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego i informowa-
nia o jego wynikach, nie był w pełni jasny i przejrzysty. Tylko połowa 
badanych była świadoma, że gmina ma obowiązek zapewnić miejsce 
w przedszkolu wszystkim dzieciom. Wśród najważniejszych czynników 
decydujących o wyborze przedszkola wymieniono: odległość do placówki, 
jakość oferowanej opieki oraz dostosowanie czasu pracy do potrzeb 
rodziców. Większość respondentów oczekiwała poprawy wyposaże-
nia przedszkoli oraz szerokiego zakresu czasowego oferowanej opieki  
(w tym możliwości korzystania z opieki przedszkolnej także w czasie 
wakacji). W opinii dużej grupy rodziców (16%) przedszkola nie zapew-
niały odpowiednich warunków dla dzieci ze specyficznymi potrzebami 
zdrowotnymi. [załącznik 6.4, str. 81]

Informacje uzyskane w ramach badania kwestionariuszowego przeprowa-
dzonego przez NIK w województwach, w których realizowano kontrolę24, 
wskazują, że w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 średnio w 52% 
gmin w tych województwach sieć placówek wychowania przedszkol-
nego pozwalała na zapewnienie miejsc dla ponad 80% zameldowanych 
dzieci w wieku przedszkolnym. Tylko w 35% gmin zapewniono dostęp-
ność do opieki przedszkolnej dla dzieci trzy- i czteroletnich adekwatnie 
do średniego poziomu upowszechnienia wychowania przedszkolnego 
(tj. przygotowano miejsca dla ok. 80% dzieci w tym wieku). Z uzyska-
nych informacji wynika, że w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, 
po zakończeniu naboru podstawowego i uzupełniającego,  w odpowied-
nio 74% i 89% gmin zapewniono miejsca w placówkach wychowania 

23  Badanie, wykonane na zlecenie NIK, zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 800 
rodziców, których dzieci w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 korzystały (co najmniej 
w jednym z tych lat) z opieki przedszkolnej.

24  W celu uzyskania informacji dotyczących organizacji wychowania przedszkolnego oraz 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek wychowania przedszkolnego, NIK 
wystąpiła do 890 gmin z terenu sześciu województw.

Organizacja opieki 
przedszkolnej w opinii 

rodziców

Deficyt miejsc dla dzieci 
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przedszkolnego dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, których 
rodzice o to wnioskowali. Większość dzieci, które nie znalazły miejsca 
w wybranej placówce (odpowiednio 91% i 86%) to dzieci trzy- i czte-
roletnie. [załącznik 6.5, str. 88]

Infografika nr 1 
Proces naboru do placówek wychowania przedszkolnego w gminach objętych kontrolą 
na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Mając na uwadze wyniki kontroli, w celu zapewnienia uprawnionym dzie-
ciom dostępności wychowania przedszkolnego oraz zwiększenia powszech-
ności korzystania z tej formy wychowania, NIK wskazuje na potrzebę:

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

Zdaniem NIK, zapewnienie pełnej dostępności wychowania przedszkolnego 
wymaga także:

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

2) upowszechnienia wychowania przedszkolnego, szczególnie na obszarach 
wiejskich, poprzez rozwój placówek wychowania przedszkolnego przy-
gotowanych do opieki nad dziećmi trzy- i czteroletnimi;

3) weryfikacji przyjętych w gminach kryteriów samorządowych, pod wzglę-
dem oceny ich wpływu na poprawę dostępności do wychowania przed-
szkolnego dla najmłodszych dzieci, w tym rozważenia uwzględnienia 
preferencji z uwagi na odległość placówki wychowania przedszkolnego 
od miejsca pracy lub zamieszkania rodziców dziecka; 

4) korzystania, w razie potrzeby, z oferty placówek niepublicznych w celu 
realizacji przez gminę zadań z zakresu edukacji przedszkolnej poprzez 
organizację otwartych konkursów ofert na dodatkowe miejsca w przed-
szkolach; 

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

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

Minister Edukacji 
Narodowej

Organy prowadzące 
publiczne placówki 

wychowania 
przedszkolnego
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5.1. Ustalanie zasad i warunków przyjmowania dzieci 
do publicznych placówek wychowania przedszkolnego 
oraz informowanie o nich mieszkańców gminy

W większości gmin (21 z 30 objętych kontrolą) ustalono i ogłoszono 
warunki naboru oraz zasady korzystania z opieki przedszkolnej na lata 
szkolne 2017/2018 i 2018/2019, w tym tzw. kryteria samorządowe obo-
wiązujące na drugim etapie rekrutacji (tj. w przypadku, gdy o przyjęcie 
do placówki ubiegało się więcej dzieci niż pozostało do dyspozycji wol-
nych miejsc). Spośród objętych kontrolą gmin aż w 25 (83%) co najmniej 
jedno kryterium samorządowe zostało ustalone niezgodnie z przesłankami 
określonymi w art. 131 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Ich zastosowanie 
nie służyło realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz naruszało zasadę 
równego dostępu do wychowania przedszkolnego. Przyjmowano kryterium 
wieku dzieci (zgodnie z którym w pierwszej kolejności były przyjmowane 
do przedszkoli dzieci pięcio- i sześcioletnie) i kryterium deklarowanej 
długości czasu przebywania w przedszkolu (stawiające w gorszej sytuacji 
dzieci, których rodzice nie planowali korzystania z całodziennej opieki). 
Nie zawsze uwzględniano także prawa rodziców samotnie wychowujących 
dzieci. W 11 gminach przyjęto również nieprawidłowe rozwiązania, pole-
gające na ustaleniu ostatecznego wyniku rekrutacji w drodze losowania 
lub określeniu większej od dopuszczalnej liczby sześciu kryteriów samo-
rządowych. 

We wszystkich gminach prawidłowo ustalono bezpłatny wymiar opieki 
i odpłatność za dodatkowe godziny (1 zł). W dziewięciu gminach niewła-
ściwie jednak ustalono warunki tej odpłatności, wskazując na konieczność  
m.in. zawierania umów cywilnoprawnych z dyrektorami placówek lub pono-
szenia kosztów za zadeklarowaną, a nie za zrealizowaną liczbę godzin opieki. 
Dobrą dostępność informacji o ustalonych zasadach rekrutacji oraz o warun-
kach realizacji wychowania przedszkolnego zapewniono w gminach, w któ-
rych wykorzystywano informatyczne systemy naboru (12) i tylko w ośmiu 
z 18 gmin prowadzących rekrutację w systemie tradycyjnym.

5.1.1.  Zasady i warunki przyjmowania dzieci do publicznych 
placówek wychowania przedszkolnego 

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przed-
szkolnego przyjmowane są dzieci po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego (art. 130 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe). Pierwszeństwo 
w przyjęciu mają kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy. W przy-
padku większej liczby dzieci niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę 
łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość: wielodzietność 
rodziny dziecka, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego 
z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność 
rodzeństwa dziecka, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie 
dziecka pieczą zastępczą25 (art. 131 ust. 1–3 ustawy – Prawo oświatowe). 

25  Rodzaje dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów określono 
w art. 150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

W 25 gminach 
nie ustalono w pełni 
prawidłowo kryteriów 
samorządowych 
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 O przyjęciu na pozostałe wolne miejsca decydują kryteria samorządowe, 
określone przez organ prowadzący, 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. Rada gminy określa nie więcej niż sześć 
kryteriów, przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów (każde 
kryterium może mieć różną wartość) oraz wskazuje dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia tych kryteriów (art. 131 ust. 4–6 ww. ustawy). Wójt 
ustala harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, 
w tym terminy składania dokumentów do publicznych placówek wycho-
wania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie gminy oraz podaje 
do publicznej wiadomości kryteria obowiązujące w tym procesie. Działania 
te należało zrealizować do 15 kwietnia 2017 r. – w odniesieniu do naboru 
na rok szkolny 2017/2018 (zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe26) 
oraz do końca stycznia 2018 r. – nabór na rok szkolny 2018/2019 (zgodnie 
z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy– Prawo oświatowe).

W gminach objętych kontrolą określono harmonogramy i kryteria naboru 
do placówek wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2017/2018 
i 2018/2019. W 21 gminach harmonogramy postępowania rekrutacyj-
nego oraz kryteria samorządowe (wraz z liczbą przypisanych im punktów 
i wykazem dokumentów wymaganych do ich potwierdzenia), zostały ter-
minowo ustalone i podane do wiadomości publicznej. W czterech gminach 
terminy te nie uwzględniały wszystkich wymaganych etapów rekrutacji lub 
ustalono je z opóźnieniem27. W czterech innych gminach28 podano do wia-
domości publicznej kryteria samorządowe (i prowadzono na ich podstawie 
nabór), mimo że nie zostały one ustalone w obowiązujących w tym czasie 
uchwałach rad gmin w tej sprawie.
Czynności rekrutacyjne określone w harmonogramach obejmowały: 
[1] składanie wniosków o przyjęcie do placówek przedszkolnych wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, [2] weryfikację przez 
komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki wraz ze złożo-
nymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów 
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyj-
nym, [3] podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, [4] potwier-
dzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 
lub podpisania umowy o świadczenie usług przez dane przedszkole,  

26  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.
27  W gminach: Jarosław (rok szkolny 2018/2019), Majdan Królewski (na rok szkolny 2017/2018), 

Dobrzeń Wielki (rok szkolny 2018/2019) oraz Gogolin (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019).
28  W gminach: Chęciny (2017/2018), Sędziszów (2017/2018), Bielsk Podlaski (2017/2018) i Świdnik 

(2017/2018), ponadto w Augustowie w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 po rozpoczęciu 
naboru podjęto nową uchwałę w sprawie kryteriów naboru i ustalono dodatkowe kryterium 
(wiek kandydata).
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[5] podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych29. 

Ustalony w 11 gminach harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzu-
pełniającego nie uwzględniał czasu na rozpatrzenie odwołania rodziców 
od wyników rekrutacji, tak by mogli oni uczestniczyć w postępowaniu 
uzupełniającym w razie odmowy uwzględnienia tego odwołania30. Zgod-
nie z art. 158 ust. 6–9 ustawy – Prawo oświatowe, terminy przewidziane 
dla czynności w postępowaniu odwoławczym wynoszą: dla wystąpienia 
do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka – siedem dni 
od daty ogłoszenia wyników rekrutacji, dla sporządzenia tego uzasadnie-
nia – pięć dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o jego sporządzenie przez 
rodzica kandydata, dla wniesienia odwołania do dyrektora – siedem dni 
od otrzymania uzasadnienia, dla rozpatrzenia odwołania przez dyrektora 
– siedem dni od jego otrzymania (łącznie 26 dni). Ustalony w tych gminach 
termin złożenia wniosku w rekrutacji uzupełniającej i podania wyników 
tej rekrutacji upływał odpowiednio po 3–10 dniach i po 10–20 dniach 
od podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Jak wynika z uzyskanych wyja-
śnień, wynikało to z dążenia do jak najszybszego ustalenia liczby dzieci 
przyjętych do każdego z przedszkoli, a procedura odwoławcza toczyła się 
w tych gminach „równolegle” z postępowaniem uzupełniającym. Terminy 
ustalone w pozostałych 19 gminach pozostawiały szeroki margines cza-
sowy na dokonanie działań wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym 
i uzupełniającym, w tym na realizację procedury odwoławczej.

We wszystkich gminach objętych kontrolą ustalono kryteria samorządowe. 
Najczęściej ustalano liczbę kryteriów zgodną z przepisami oświatowymi, 
tj. najwyżej sześć (w 87% gmin objętych kontrolą ustalono pięć lub sześć 
kryteriów). W sześciu gminach ustalono dodatkowe siódme kryterium, 
które miało decydować o przyjęciu dziecka w sytuacji, gdyby taką samą 
liczbę punktów uzyskało więcej dzieci niż było wolnych miejsc31.

We wszystkich 30 gminach w okresie objętym kontrolą brano pod uwagę 
kryterium związane z zapewnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb 
rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiąz-
kami rodzinnym (najczęściej dając możliwość uzyskania za jego spełnienie 
największej liczby punktów). Było to kryterium, pozwalające przydzielić 
dodatkowe punkty rodzinom, w którym obydwoje rodzice pracowali, pro-
wadzili gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą lub pobierali naukę 
w trybie stacjonarnym. Niższy wymiar punktów – najczęściej połowę  
– przyznawano, jeśli takie zajęcie realizował tylko jeden z rodziców.  
W 19 gminach nie obniżano liczby punktów w odniesieniu do dzieci wycho-
wywanych w rodzinach niepełnych. W pozostałych gminach nie uwzględ-

29  W gminach objętych kontrolą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018  
– od 28 kwietnia do 28 sierpnia 2017 r. i na rok szkolny 2018/2019 – 27 lutego do 14 maja 2018 
r. oraz w rekrutacji uzupełniającej odpowiednio od 30 kwietnia do 28 sierpnia 2018 r. 

30  W gminach: Chęciny, Dopiewo, Kórnik, Augustów, Grajewo, Gogolin, Środa Wielkopolska, Suwałki, 
Chełm, Łaszczów i Zamość.

31  W gminach: Strawczyn, Sędziszów, Majdan Królewski, Jarosław, Mielec i Kolonowskie.

Wszystkie gminy 
ustaliły preferencje 
dla pracujących rodziców, 
wychowujących dzieci 
korzystające  
z przedszkola
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niano sytuacji rodziców samotnie wychowujących dzieci (problem ten 
został opisany bardziej szczegółowo w dalszej części Informacji).

We wszystkich gminach ustalono kryterium, którego zastosowanie miało 
uwzględniać potrzeby rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko, 
w których rodzeństwo korzystało także z opieki przedszkolnej lub ubiegało 
się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Dodatkowo 
w czterech gminach uwzględniono sytuację, gdy dziecko było wcześniej 
objęte opieką instytucjonalną, tj. uczęszczało do żłobka lub klubu dziecię-
cego32. 

W gminach, w których występowały niedobory miejsc w placówkach 
wychowania przedszkolnego przyjęto, że dodatkowe punkty będą przy-
znawane dzieciom, które w rekrutacji w poprzednim roku szkolnym nie 
dostały się do wybranego przedszkola (np. w Busku-Zdroju, Kolonowskiem, 
Luboniu).

W siedmiu gminach zastosowano także kryteria, pozwalające na prefero-
wanie w naborze do placówek wychowania przedszkolnego rodzin, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na: niższe dochody, sytu-
ację losową, mających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci w wieku 
do lat sześciu lub będących pod opieką kuratora sądowego lub asystenta33. 
W 11 gminach przyjęto kryterium uwzględniające odległość placówki 
wychowania przedszkolnego do miejsca zamieszkania/pracy rodziców lub 
szkoły, do której uczęszcza rodzeństwo34. Dodatkowe punkty przyznawano 
tam m.in. w sytuacji, gdy rodzina dziecka mieszkała blisko placówki wycho-
wania przedszkolnego lub w obwodzie szkoły podstawowej, w którym 
siedzibę ma placówka wychowania przedszkolnego. W 13 gminach usta-
lono kryterium związane z rozliczeniem podatku dochodowego na tere-
nie gminy, zameldowaniem na terenie gminy lub aktywnością społeczną 
na rzecz gminy35. Stosowanie takich kryteriów umożliwiało realizację 
lokalnych potrzeb społecznych. 

Przykład

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny uzasadnił zastosowanie kryterium „co naj-
mniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych udziela się społecznie w orga-
nizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach mających siedzibę na terenie Gminy 
i działających na jej rzecz, rodzice/opiekunowie prawni kandydata udzielają 
się w jednostkach pomocniczych Gminy” w sposób następujący „w jednostkach 
prowadzonych przez stowarzyszenia znajdujące się na terenie Gminy Chęciny 
pracują osoby, które zapewniają potrzeby lokalne w zakresie dostępu do edu-
kacji, profilaktyki zdrowotnej czy kultury. Dzięki możliwości objęcia ich dzieci 
wychowaniem przedszkolnym osoby te mogą wrócić na swoje miejsca pracy 
i działać na rzecz społeczności lokalnych”.

32  W gminach: Świdnik, Suwałki, Brzeg i Kórnik.
33  Gminy: Augustów Łaszczów, Dobrzeń Wielki, Strawczyn, Brzeg, Zawadzkie i Sędziszów.
34  W gminach: Krosno, Jarosław, Przemyśl, Kolonowskie, Kórnik Świdnik, Zamość, Zambrów, Busko-

-Zdrój, Strawczyn i Sędziszów.
35  W gminach: Łaszczów, Zamość, Suwałki, Skarżysko, Chęciny, Krosno, Jarosław, Mielec, Dobrzeń 

Wielki, Dopiewo, Kórnik, Luboń i Środa Wielkopolska.

Dodatkowe punkty 
za ubiegłoroczną 

rekrutację

Tylko w 37% gmin 
kryterium naboru 

stanowiła odległość 
miejsca zamieszkania 

dziecka do przedszkola
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Tylko w pięciu gminach wszystkie „kryteria samorządowe” ustalono 
w pełni prawidłowo36. W pozostałych gminach od jednego do trzech z usta-
lonych takich kryteriów nie były zgodne z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy – Prawo 
oświatowe.

W uchwałach organów stanowiących jedenastu gmin nie uwzględniono 
sytuacji rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy przy zastoso-
waniu przyjętych kryteriów mogli uzyskać mniejszą liczbę punktów niż 
rodziny pełne37. W gminach tych dzieciom wychowywanym przez samot-
nych rodziców, pozostających w zatrudnieniu lub pobierających naukę 
w trybie stacjonarnym, przydzielano mniej punktów (nawet o połowę) niż 
dzieciom z pełnych rodzin. Sytuacja taka prowadziła do nierównego trak-
towania dzieci i ich rodzin. Konieczność uwzględnienia sytuacji rodziców 
samotnie wychowujących dzieci wynikająca z przepisów oświatowych, 
znajduje potwierdzenie w wyrokach sądów administracyjnych i rozstrzy-
gnięciach nadzorczych wojewodów38 oraz uwagach zgłaszanych przez 
wojewodów w trybie nadzoru.

Przykład

Wojewoda lubelski zakwestionował uchwałę Rady Miasta Świdnik z 30 marca 
2017 r.39, podnosząc, że ustalenie kryterium „praca zawodowa rodziców lub 
pobieranie przez rodziców dziecka nauki w systemie dziennym”, za które przy-
dzielano cztery punkty oraz „praca zawodowa jednego z rodziców lub pobiera-
nie przez niego nauki w systemie dziennym”, za które przydzielano dwa punkty, 
powoduje, iż dziecko rodzica samotnie je wychowującego, ale pracującego lub 
uczącego się w systemie dziennym uzyska w postępowaniu rekrutacyjnym 
niższą liczbę punktów niż dziecko, którego oboje rodzice pracują lub pobierają 
naukę w systemie dziennym. Według wojewody tak ustalone kryteria naboru 
dyskryminowały dzieci wychowywane samotnie przez jednego z rodziców 
(opiekuna prawnego) i stanowiły istotne naruszenie art. 131 ust. 4 ustawy 
– Prawo oświatowe w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

36  W gminach: Chęciny, Przemyśl, Świdnik, Luboń i Zamość.
37  W gminach: Augustów, Bielsk Podlaski, Suwałki, Zambrów, Brzeg, Zawadzkie, Sędziszów, 

Dopiewo, Kórnik i Mielec. 
38  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 września 2017 r., sygn. akt IV SA/Gl 597/17 (LEX nr 2371267). 

Wojewoda dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym NR NK-N.4131.66.4.2016 unieważnił 
uchwalę Rady Gminy Lubań z 2 lutego 2016 r. Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, 
że dzieci rodzica samotnie wychowującego dziecko, ale pracującego lub uczącego się w trybie 
dziennym lub prowadzącego gospodarstwo rolne nie otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym 
punktów, co rażąco narusza art. 32 Konstytucji RP.

39  Uchwała nr XXXVI/353/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 4 kwietnia 2017 r.  
(Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1478). W dniu 5 maja 2017 r. wojewoda lubelski pismem PN-II.4102.115.2017 
przekazał uwagi do tej uchwały i poprosił o przedstawienie ich na posiedzeniu Rady Miasta 
w celu ewentualnej zmiany uchwały nr XXXVI/353/2017 w części dotyczącej zastosowania 
kryterium dotyczącego samotnych rodziców. Rada Miasta podjęła 25 maja 2017 r. uchwałę 
nr XXXVIII/380/2017 zmieniającą te kwestie (uchwała ta weszła w życie z dniem 7 lipca 
2017 r., tj. po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i podaniu do publicznej wiadomości 
list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych).

Nie wszystkie kryteria 
zostały ustalone 
prawidłowo 
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W ośmiu gminach stwierdzono nieprawidłowość polegającą na ustaleniu 
wieku dziecka jako kryterium jego przyjęcia do placówki przedszkolnej40. 
W gminach tych starszym dzieciom (najczęściej pięcio- i sześcioletnim) 
przyznawano dodatkowe punkty lub przyznawano im więcej punktów niż 
dzieciom młodszym. W dwóch innych gminach takie kryterium przyjęto 
jako dodatkowe (siódme kryterium), które mogło być wykorzystane przy 
ostatecznym rozstrzygnięciu o przyjęciu dziecka do przedszkola w sytuacji, 
gdy taką samą liczbę punktów uzyskało więcej dzieci niż było wolnych 
miejsc. Przyczyną stosowania tego kryterium była obawa, czy uda się 
zapewnić w gminie miejsca wszystkim dzieciom zobowiązanym do realizacji 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz przekonanie, że dzieci 
starsze odniosą większe korzyści z opieki przedszkolnej41. Zapewnienie 
możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
oraz dostępu do przedszkola dzieci pięcioletnich uznawano w tych gminach 
za „ważniejsze” od realizacji prawa do wychowania przedszkolnego przez 
dzieci młodsze. 
Przepisy ustawy – Prawo oświatowe w żaden sposób nie preferują 
dzieci, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
Wynika z tego, że wszyscy uprawnieni kandydaci (niezależnie od tego, 
czy zobowiązani są do realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, czy też „jedynie” korzystają z prawa do wychowania 
przedszkolnego), powinni być traktowani niezależnie od ich wieku. 
Upoważnienie dla organu prowadzącego dla określenia „kryteriów 
samorządowych”, zawarte w art. 131 ust. 4 Prawa oświatowego, nie daje 
podstaw do przyjęcia kryterium faworyzującego kandydata z uwagi 
na jego wiek, w szczególności dziecka sześcioletniego, realizującego 
roczne przygotowanie przedszkolne. Stanowisko takie prezentowane jest 
w orzecznictwie sądowym, jak również w rozstrzygnięciach nadzorczych 
wojewodów42.

Przykład

Dziecku sześcioletniemu zameldowanemu w Mielcu przyznawano 150 punk-
tów, dzieciom pięcioletnim, czteroletnim oraz trzyletnim tylko 40 punktów.

W uchwale Rady Gminy Strawczyn Nr XXX/199/2017 z dnia 10 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego (…), ustalono, że „w przypadku uzyskania tej samej liczby 
punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo w przyjęciu 
przysługuje kandydatom najstarszym”.

40  W gminach: Augustów, Bielsk Podlaski, Suwałki, Gogolin, Zawadzkie, Busko-Zdrój, Mielec 
i Przemyśl.

41  Preferowanie dzieci sześcioletnich, realizujących wychowanie przedszkolne w przedszkolu 
wynikało także z objęcia sześciolatków subwencją oświatową (od 1 stycznia 2017 r.). Kwota, 
jaką w ramach subwencji samorząd otrzymuje na sześciolatka zależy od tego, w jakiej placówce 
się on znajdzie, np. czy będzie to przedszkole (średnia wysokość subwencji w miastach powyżej 
5 tys.  mieszkańców – 4089 zł), czy też oddział przedszkolny w szkole lub inna forma wychowania 
przedszkolnego (3650 zł).

42  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 września 2018 r. sygn. akt IV SA/GI 582/18 (LEX nr 2563758) 
oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stwierdzające nieważność uchwał rad gmin, 
w których ustalono preferencje dla dzieci w określonym wieku (np. rozstrzygnięcie wojewody 
lubuskiego nr NK-I.4131.45.2017 i wojewody śląskiego nr NPII.4131.1.153.2017).

W 11 gminach przyjęto 
kryterium wieku, 

którego stosowanie 
stawiało w gorszej 

sytuacji dzieci  
trzy- i czteroletnie
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Według informacji z czterech objętych analizą placówek w Bielsku Podlaskim, 
w rekrutacji na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, punkty z tytułu objęcia 
dziecka obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym przyznano 
odpowiednio 25 i 18 dzieciom. W przypadku odpowiednio 13 i 11 dzieci zade-
cydowało to o przyjęciu do placówki (w konsekwencji nie przyjęto do tych 
placówek tylu młodszych dzieci).

Stosowanie kryterium wiekowego w gminie Gogolin umożliwiało dostanie 
się do wybranego przedszkola dzieciom pięcioletnim i realizującym obowią-
zek rocznego przygotowania przedszkolnego. Gmina nie zapewniła miejsca 
wszystkim chętnym mieszkańcom, którzy wnioskowali o przyjęcie dzieci 
trzy- i czteroletnich w gogolińskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 
zlokalizowanych w mieście. 

W niemal połowie gmin wprowadzono także kryterium preferujące dzieci, 
których rodzice planowali skorzystać z pełnej oferty placówki wychowa-
nia przedszkolnego, tj. z 10 godzin opieki i wszystkich posiłków. W części 
z tych gmin liczba przydzielonych punktów zależała od zadeklarowanych 
przez rodziców godzin pobytu przez dziecko w placówce. Takie kryterium 
przyjęto aż w 14 gminach43. Dzieci, których rodzice zadeklarowali, że będą 
korzystać z opieki przedszkolnej w większym wymiarze czasowym otrzy-
mywali przy zastosowaniu tego kryterium większą liczbę punktów niż 
rodziny, które przewidywały wcześniejsze odbieranie dzieci z placówki 
(np. z uwagi na okres adaptacyjny najmłodszych dzieci). 

Jak wynika z udzielanych w tej sprawie wyjaśnień, przesłanką do prefe-
rowania dzieci dłużej przebywających w przedszkolu było zapewnienie 
opieki przede wszystkim tym dzieciom, których rodzice, z uwagi na obo-
wiązki zawodowe, poszukiwali opieki w dłuższym czasie. Weryfikacja 
spełnienia tego kryterium nie była jednak możliwa do przeprowadzenia 
na etapie rekrutacji, gdyż przydzielano dodatkowe punkty jedynie na pod-
stawie deklaracji rodziców (do wypełnienia, której nie byli oni zobowią-
zywani). Deklaracja taka nie pociągała za sobą żadnych skutków, gdyż 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 14 ust. 5 i 5a ustawy o systemie 
oświaty i obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) odpłatność 
za opiekę przedszkolną pobierana może być tylko za realnie wykorzystane 
godziny, nie zaś za zadeklarowany przez rodziców czas pobytu w placówce 
wychowania przedszkolnego44. Rodzice dzieci sześcioletnich nie byli zobo-
wiązani do wnoszenia żadnych opłat z tytułu korzystania dzieci z opieki 
przedszkolnej.
Innym powodem stosowania tego kryterium była możliwość lepszej orga-
nizacji pracy placówek wychowania przedszkolnego, gdyż już na etapie 
rekrutacji mogły one zaplanować czas pracy poszczególnych oddziałów.

43  W gminach: Augustów, Grajewo, Suwałki, Zambrów, Dobrzeń Wielki, Zawadzkie, Biała Podlaska, 
Chełm, Skarżysko-Kamienna, Sędziszów, Dopiewo, Gostyń, Kórnik, Środa Wielkopolska 
i Jarosław.

44  Stanowisko to znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie sadów np. WSA w Olsztynie 
z 17 lipca 2018 r. sygn. akt II SA/Ol 385/18 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazowieckiego poz. 4821), 
wyrok WSA we Wrocławiu z 16 lutego 2016 r. sygn. akt IV/SA/WR 388/15 (Dz. Urz. Woj. 
Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 2538).
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Przykład

W Krośnie wprowadzono w naborze na rok szkolny 2017/2018 kryterium 
długości pobytu dziecka w przedszkolu. Po roku funkcjonowania odstąpiono 
od stosowania tego kryterium z uwagi na fakt, iż część rodziców już przed 
rozpoczęciem roku szkolnego zmniejszyła ilość deklarowanych godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu, tłumacząc to zmianą sytuacji zawodowej. 

W czterech gminach przewidziano możliwość ustalenia ostatecznej listy 
przyjętych dzieci, poprzez losowanie spośród dzieci, które uzyskały taką 
samą liczbę punktów45. W ustawie – Prawo oświatowe brak jest podstaw 
do zastosowania tego kryterium, gdyż nie uwzględnia ono wytycznych 
zawartych w art. 131 ust. 4 tej ustawy, tj. 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 społecznych46. Zastoso-
wanie losowania, jako ostatniego etapu postępowania rekrutacyjnego, wyja-
śniano jako działanie czysto techniczne, służące lepszemu wykorzystaniu 
wszystkich dostępnych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. 
Należy zwrócić uwagę, że w gminach, w których dopuszczano losowanie, nie 
wykorzystano możliwości ustalenia sześciu „kryteriów samorządowych”, 
które umożliwiłyby zróżnicowanie uprawnień kandydatów47.

Przykład

Rada Miejska Sędziszowa określiła sześć kryteriów samorządowych, a w przy-
padku, gdy liczba dzieci, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekraczała 
liczbę wolnych miejsc, przewidziano, że wniosek będzie podlegał publicznemu 
losowaniu. 

Zdaniem Burmistrza Kolonowskiego „zapis w uchwale dotyczący publicznego 
losowania wniosków jest związany tylko i wyłącznie z sytuacją, w której liczba 
wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych 
miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Jest to rozwiązanie techniczne, 
które pozwala na zagospodarowanie wszystkich wolnych miejsc w przedszko-
lach /oddziałach”.

W znaczącej większości gmin nie sformalizowano nadmiernie dokumen-
towania sytuacji rodzinnej. Odnośnie spełniania kryteriów ustawowych 
dopuszczono składanie dokumentów, o których mowa w art. 150 ust. 2 
pkt 1 lit. b–d ustawy – Prawo oświatowe, w postaci kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (zgodnie z art. 150 
ust. 5 ustawy). Ponadto na podstawie art. 150 ust. 3 ustawy przewidziano 
możliwość złożenia tych dokumentów w postaci oryginałów, notarialnie 
poświadczonych kopii albo odpisu lub wyciągu z dokumentu (urzędowo 
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego). 

45  W gminach: Kolonowskie, Sędziszów, Jarosław i Mielec.
46  Por. wyroki: WSA w Olsztynie z dnia 1 października 2015 r., sygn. akt II SA/Ol 662/15 (LEX 

nr 1930075), NSA z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt I OSK 1467/15 (LEX nr 1846472) oraz 
WSA w Poznaniu z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 531/16 (LEX nr 2181986).

47  Np. w gminie Sędziszów ustalono możliwość przyznania dodatkowych punktów dzieciom 
„kontynuującym korzystanie z przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole”. Kryterium 
to nie mogło być wykorzystane, gdyż, zgodnie z przepisami oświatowymi, dzieci kontynuujące 
wychowanie przedszkolne nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Zdawano się na los 
szczęścia

Dokumentowanie 
sytuacji rodzinnej 

nie było nadmiernie 
sformalizowane
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Spełnianie kryteriów samorządowych rodzice potwierdzali najczęściej 
poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń. W dwóch gminach stwier-
dzono przypadki stosowania nieprawidłowych wzorów tych oświadczeń, 
które nie zawierały pouczeń, wymaganych art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo 
oświatowe o treści: jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia48. W części gmin wymagano udoku-
mentowania sytuacji rodzinnej za pomocą zaświadczeń z zakładów pracy, 
urzędu gminy lub szkoły (potwierdzające odpowiednio zatrudnienie, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego lub naukę w trybie stacjonarnym). 
W trzech gminach49 wymagano potwierdzenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w formie kopii aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG), co było działaniem 
nieuprawnionym. Zgodnie  z art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie 
Informacji dla Przedsiębiorcy50, organy administracji publicznej nie mogą 
domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załącza-
nia do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Oznacza to pełną jawność 
i powszechność dostępu do tych danych  i pozwala każdemu, w tym pra-
cownikom organów samorządu terytorialnego na wyszukanie przedsiębior-
ców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

5.1.2.  Informowanie mieszkańców o zasadach naboru do placówek 
wychowania przedszkolnego i warunkach realizacji opieki 

W dwunastu gminach postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 
2017/2018 i/lub 2018/2019 było prowadzone z wykorzystaniem syste-
mów informatycznych51. Zastosowanie tego rozwiązania52 umożliwiło udo-
stępnienie za pomocą mediów elektronicznych pełnej informacji o zasadach 
naboru, wymaganych dokumentach oraz kryteriach ustawowych i kryte-
riach samorządowych stosowanych w tym procesie. W gminach, w których 
korzystano z aplikacji wspomagających nabór rodzice składali wniosek 
o przyjęcie do przedszkola, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo 
oświatowe, z wykorzystaniem wzorów, opracowanych przez organ prowa-
dzący. Za pośrednictwem strony internetowej naboru (na której dostępne 
były odpowiednie „przekierowania”) możliwe było przeglądanie ofert 
wszystkich placówek, rejestrowanie i weryfikacja zgłoszeń, uzyskiwanie 
informacji o zakwalifikowaniu i przyjęciu do wybranej placówki.

Informacja o przygotowaniu, przebiegu i wynikach procesu naboru była 
dostępna dla wszystkich rodziców, którzy uczestniczyli w rekrutacji 
(poprzez m.in. udostępnienie informatora o naborze, regulaminu rekrutacji, 
harmonogramu i kryteriów rekrutacji53). Regulaminy rekrutacji do placó-

48  W gminach Sędziszów i Jarosław.
49  W gminach: Chęciny, Strawczyn i Kolonowskie. Ponadto w Bielsku Podlaskim żądano kserokopii 

innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.
50  Dz. U. poz. 647, ze zm.
51  W gminach: Suwałki, Przemyśl, Mielec, Krosno, Jarosław, Brzeg, Luboń, Dopiewo, Kórnik, Zamość, 

Chełm i Biała Podlaska.
52  Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe gminy zawierały umowy z operatorami 

na korzystanie z systemów komputerowych w celu usprawnienia procesu rekrutacji.
53  Przewidziano także możliwość udzielenia rodzicom pomocy w korzystaniu z tego systemu.

Informatyczne systemy 
naboru ułatwiały dobry 
dostęp do informacji  
o rekrutacji
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wek wychowania przedszkolnego zawierały informację o procedurze postę-
powania w sytuacji niezapewnienia miejsc wszystkim dzieciom, a także 
o możliwości zasięgania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
informacji potwierdzających spełnienie danych zawartych w złożonych 
przez rodziców oświadczeniach oraz o odpowiedzialności za przedstawie-
nie nieprawdziwych informacji o sytuacji rodzinnej (na podstawie art. 150 
ust. 6 i 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Przykład

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Kórnik, zamieszczono link 
„rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019”. Umożliwiono w ten 
sposób dostęp m.in. do zarządzenia Burmistrza w sprawie harmonogramu 
rekrutacji.  Na portalu dla rodziców znajdował się wniosek o przyjęcie kan-
dydata do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019. System 
umożliwiał elektroniczne złożenie wniosku o przyjęcie i uzyskanie informa-
cji zwrotnej w tym zakresie. Link „nabór do przedszkoli” przekierowywał 
rodziców do systemu naboru elektronicznego, w którym ujęto: opis ogólny 
poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, oferty tych placówek 
i zasady naboru do nich.

Z aplikacji wspomagającej proces rekrutacji korzystano w gminach miejskich 
(miastach powyżej 60 tys.  mieszkańców) oraz w jednej gminie wiejskiej54. 
W województwach, w których prowadzono kontrolę, systemy takie były 
wykorzystywane w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio 
w 55 i 67 gminach, najczęściej w gminach miejskich55 (tabela nr 3).

Tabela nr 3  
Procentowy udział gmin w województwach, w których prowadzono kontrolę korzystających 
z elektronicznego wsparcia procesu rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego 
na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019

Rodzaj gmin
w gminach 
miejskich

w gminach 
miejsko- 

-wiejskich

w gminach 
wiejskich

Ogółem

rok szkolny 
2017/2018

34,3% 5,0% 4,1% 7,0%

rok szkolny 
2018/2019

40,0% 7,3% 4,7% 8,6%

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego prowadzonego w województwach, 
w których prowadzono kontrolę N=782.

W dziesięciu gminach56 (z 18, w których stosowano tradycyjne systemy 
naboru) przekazywane informacje nie były pełne, nie wszystkie wskazane 
adresy internetowe przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przed-

54  Gmina Dopiewo.
55  W Poznaniu nabór elektroniczny do przedszkoli prowadzony był od roku szkolnego 2005/2006 

(system PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), w Kielcach od roku szkolnego 
2007/2008 (system Vulcan). Według informacji dostępnych na stronach ww. producentów 
oprogramowania, z takiego wspomagania naboru do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych) korzystało w 2016 r. ok. 400 jednostek samorządu terytorialnego. 
Źródło: https://www.vulcan.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-tylko- 
elektronicznie-273, https://nabor.pcss.pl/wdrozenia, dostęp 7 lutego 2019 r.

56  W gminach: Busko-Zdrój, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Chęciny, Augustów, Bielsk Podlaski, 
Grajewo, Łaszczów, Majdan Królewski, Dobrzeń Wielki.

W połowie gmin, 
stosujących tradycyjny 
system naboru, dostęp 

do pełnej informacji 
był utrudniony
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szkolnymi właściwie działały lub nie można było znaleźć na tych stronach 
oferty opieki przedszkolnej i warunków naboru. Brakowało informacji 
dotyczących: liczby miejsc w poszczególnych placówkach wychowania 
przedszkolnego, w tym w rozbiciu na grupy wiekowe, możliwości korzy-
stania z wyżywienia (w tym dla dzieci cierpiących na alergię pokarmową, 
wymagających wyeliminowania części produktów spożywczych lub cho-
robę powodującą konieczność stosowania indywidualnej diety zgodnie 
z zaleceniami lekarza), oferowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i sposobu organizacji dowozu dzieci. Rodziców nie informowano także 
o możliwości zasięgania przez przewodniczących komisji rekrutacyjnych 
informacji o okolicznościach potwierdzających informacje podane przez 
nich w oświadczeniach oraz o procedurze odwoławczej przewidzianej 
art. 158 ust. 6–8 ustawy – Prawo oświatowe. Tylko w nielicznych gminach 
opracowano jednolity wniosek o przyjęcie do placówek wychowania przed-
szkolnego wraz z wzorami dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. 
Dokumenty te nie zawsze jednak opracowano prawidłowo.

Przykład

W gminie Chęciny przekazanie informacji rodzicom ograniczono do liczby 
miejsc dostępnych w procesie rekrutacji oraz podania terminów rekrutacji. Jak 
wyjaśnił Burmistrz zdecydowana większość pozostałych potrzebnych informa-
cji rodzice pozyskują na podstawie osobistych obserwacji w placówkach oraz 
z relacji rodziny, przyjaciół i sąsiadów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe (do 31 sierpnia 
2017 r. art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty), przedszkolem publicz-
nym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak 
niż 5 godzin dziennie. W świetle art. 52 ust. 3 obowiązującej od 1 stycznia 
2018 r. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (wcześniej – art. 14 
ust. 5 pkt 1, ust. 5a i 5aa ustawy o systemie oświaty), za czas przebywania 
dziecka powyżej ustalonej liczby godzin bezpłatnych mogą być pobierane 
opłaty w wysokości ustalonej przez radę gminy nie wyższej jednak niż 1 zł 
za godzinę. Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszko-
lach ponoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dziecko z wyżywienia 
(w związku z dofinansowaniem opieki przedszkolnej sześciolatków 
w ramach subwencji oświatowej)57. 

We wszystkich gminach objętych kontrolą informowano o ustalonych 
zasadach pobierania takich opłat, wymiarze czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania  i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego  w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć. W prawie 
wszystkich gminach (29) ustalono pięciogodzinny limit bezpłatnych godzin, 
a odpłatność za każdą dodatkową godzinę ustalono w wysokości 1 zł. Tylko 
w Chełmie czas bezpłatnej opieki wydłużono do 7 godzin dziennie (pozo-
stając przy ww. wysokości opłaty za dodatkowe godziny).

57  Wynika to z obowiązującej od 9 grudnia 2016 r. zmiany art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie 
oświaty wprowadzonej art. 2 pkt 1 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985).
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W województwach, w których prowadzono kontrolę, średnio w 95% gmin 
pozostawiono pięciogodzinny limit bezpłatnych godzin opieki przed-
szkolnej58, a w 89% opłata za godzinę powyżej tego limitu wynosiła 1 zł59 
(tabela nr 4).

Tabela nr 4 
Udział procentowy gmin, w województwach, w których prowadzono kontrolę, w których 
w latach 2017/2018 i 2018/2019 ustalono pięciogodzinny limit bezpłatnych godzin opieki 
przedszkolnej i gminy, w których opłata za każdą dodatkową godzinę wynosiła 1 zł

rok szkolny
Opłaty 

za opiekę
gminy 

miejskie

gminy 
miejsko-
wiejskie

gminy 
wiejskie

Ogółem

2017/2018

5 godz. 
bezpłatnego 

limitu
97,1% 96,8% 94,9% 95,6%

opłata 1 zł 
powyżej 

limitu 
97,1% 92,7% 86,9% 89,7%

2018/2019

5 godz. 
bezpłatnego 

limitu
97,1% 95,5% 94,4% 95%

opłata 1 zł 
powyżej 

limitu
94,4% 92,7% 86% 88,9%

Źródło: Opracowanie własne NIK na  podstawie badania kwestionariuszowego gmin z  województw,  w  których 
prowadzono kontrolę (N=787).

W dziewięciu gminach nie informowano jednak w pełni prawidłowo o zasa-
dach naliczania i wnoszenia takich opłat przez rodziców60. Obowiązujące 
w tym czasie uchwały rad gmin w sprawie opłat za świadczenia udzie-
lane przez placówki wychowania przedszkolnego wskazywały wymóg 
podpisywania przez rodziców umów cywilnoprawnych z dyrektorami 
tych placówek lub konieczność zadeklarowania liczby godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu, które byłyby podstawą naliczania tych opłat lub 
też przyjęto „sztywny” zakres realizacji bezpłatnych godzin. Nieprawi-
dłowości te wynikały z niedokonania aktualizacji (przyjętych wcześniej 
w gminach) zasad odpłatności po wejściu w życie (od 1 stycznia 2018 
r.) ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z art. 52 ust. 15 
ww. ustawy, opłaty za przedszkole stanowią nieopodatkowane należności 
budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 
pkt 7 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych61. Nie było więc 
podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów 
cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i zasady wnoszenia 
opłat. Ponoszenie przez rodziców opłat za deklarowany, a nie rzeczywi-
sty czas pobytu dzieci w przedszkolu, stanowiło naruszenie art. 52 ust. 1  
w zw. z ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

58  W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio w 16 i 17 gminach (ok. 2%) limit ten 
wynosił od 5 do 6 godzin, a w 18 i 22 (ok. 2,5%) nawet do 10 godzin.

59  W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio w 46 i 54 gminach (ok. 7,1%) 
zrezygnowano z jakiejkolwiek opłaty, a w 26 i 25 (ok. 3,7%) gminach opłata ta została obniżona.

60  W gminach: Zamość, Skarżysko-Kamienna, Chęciny, Busko-Zdrój, Kórnik, Jarosław, Sędziszów, 
Mielec i Zawadzkie (w roku szkolnym 2017/2018).

61  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.

W 19 gminach 
prawidłowo 

informowano  
o warunkach odpłatności 

za opiekę przedszkolną
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W gminach ustalono także warunki częściowego lub całkowitego zwol-
nienia  z opłat za wychowanie przedszkolne, z którego mogły skorzystać 
rodziny wielodzietne, wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami lub 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (np. jeśli dochód na osobę nie 
przekraczał poziomu obowiązującego przy ustalaniu zasiłku rodzinnego 
lub w sytuacji gdy rodzina została dotknięta skutkami klęski żywiołowej).

Przykłady

W gminie Chęciny ustalono ulgi w opłacie miesięcznej za korzystanie z opieki 
przedszkolnej, która wynosiła 20% za drugie dziecko uczęszczające do przed-
szkola oraz 50% za trzecie i kolejne dziecko.

W gminie Bielsk Podlaski wprowadzono preferencję w opłatach za wycho-
wanie przedszkolne dla rodzin wielodzietnych poprzez rezygnację z opłaty 
za trzecie i kolejne dziecko. Ponadto dla rodzin, które pobierały zasiłek 
rodzinny obniżono opłatę za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej.

Znacząca większość rodziców, którzy wzięli udział w badaniu opinii 
publicznej62 miała poczucie dobrego lub raczej dobrego dostępu do infor-
macji dotyczącej warunków i zasad rekrutacji. W opinii połowy z nich 
(54%) wszystkie informacje były dostępne zarówno w wersji elektronicz-
nej jak i tradycyjnej. Zdaniem 35% tylko część informacji była dostępna 
online, resztę należało pozyskać w placówkach. Pozostali rodzice zgłaszali 
trudności w uzyskaniu takich informacji. Aż 30% rodziców wskazywała 
jako dodatkowe źródło wiedzy – rozmowy ze znajomymi lub rodzicami 
innych dzieci.
Pozyskiwanie wiedzy na temat procesu rekrutacji było uzależnione 
od wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania rodziców. Rodzice w wieku 
30–39 lat, lepiej wykształceni, częściej oczekiwali, że takie informacje 
dostępne będą w Internecie. W mniejszych miejscowościach częściej niż 
w większych miastach po informacje rodzice udawali się bezpośrednio 
do placówek. 

5.2. Diagnozowanie potrzeb w zakresie dostępu do opieki 
przedszkolnej 

Opracowane w 18 gminach objętych kontrolą wieloletnie strategie i plany 
rozwoju uwzględniały problematykę zapewnienia odpowiedniej jakości 
opieki przedszkolnej wszystkim uprawnionym dzieciom. Tylko w 17 z tych 
gmin prowadzono także bieżące (tj. dotyczące lat szkolnych 2017/2018 
i 2018/2019) oraz perspektywiczne analizy zapotrzebowania na miejsca 
w placówkach wychowania przedszkolnego. Dokładne określenie liczby 
dzieci, których rodzice mogą wnioskować o przyjęcie ich do placówek 
wychowania przedszkolnego wymagało uzyskania informacji o liczbie 
dzieci zamieszkałych (nie tylko zameldowanych) w poszczególnych rejo-
nach gminy oraz ustalenia innych okoliczności decydujących o tym jakie 
placówki wychowania przedszkolnego będą przez rodziców najchętniej 
wybierane. 

62  Wyniki tych badań zostały szerzej opisane w Załączniku 6.4. str. 81.

Opinia rodziców  
o dostępności informacji 
dotyczącej zasad  
i warunków rekrutacji 

W ponad połowie 
gmin nie analizowano 
bieżących potrzeb 
dotyczących wychowania 
przedszkolnego
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W gminnych strategiach najczęściej zakładano, że większość potrzebnych 
miejsc (od 51% do 94%) zostanie zapewniona w publicznych przedszko-
lach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, a oferta placówek prywatnych 
będzie stanowić uzupełnienie. Tylko w jednej gminie zdano się głównie 
na przedszkola niepubliczne. Różna była także struktura sieci gminnych 
placówek wychowania przedszkolnego. W dziewięciu gminach opiekę 
i wychowanie realizowano tylko w przedszkolach, w pozostałych gminach 
funkcjonowały także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
(w połowie z tych gmin – głównie w wiejskich – oferujące tylko pięciogo-
dzinną opiekę). 

5.2.1.   Strategie gmin i analiza zapotrzebowania na miejsca 
w placówkach wychowania przedszkolnego

W gminach objętych kontrolą opracowano wieloletnie strategie i plany 
rozwoju, w których zidentyfikowano lokalne problemy społeczne, doko-
nano analizy struktury wiekowej mieszkańców, procesów migracji, przy-
rostu naturalnego, gęstości zaludnienia, stanu edukacji i ogólnie wskazano 
oczekiwane kierunki rozwoju bazy oświatowej63. W dokumentach tych 
często odnoszono się do problematyki opieki przedszkolnej. Jednak tylko 
w 10 gminach kompleksowo przeanalizowano bazę placówek wychowania 
przedszkolnego i uznano, że jest ona wystarczająca, by od roku szkolnego 
2017/2018 objąć opieką wszystkie uprawnione dzieci64. 
W ośmiu gminach przyjęto, że niezbędne jest podjęcie działań w celu 
zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach (przy wykorzystaniu finanso-
wania np. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)65. W gminach 
tych uznano, że warto inwestować w tę dziedzinę życia społecznego, gdyż 
dostępność opieki przedszkolnej ma decydujące znaczenie dla osób pla-
nujących założenie rodziny i może być czynnikiem przeciwdziałającym 
depopulacji tych rejonów. Zidentyfikowanymi zagrożeniami dla rozwoju 
funkcjonujących tam placówek było zmniejszenie się liczby dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz niedostatek środków na planowane inwestycje 
i modernizacje. 
W dokumentach strategicznych opracowanych w pozostałych gminach 
nie wskazywano działań, które należy podjąć, by zapewnić opiekę przed-
szkolną.

63  Np. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015–2025, Strategia Rozwoju Miasta 
Augustowa na lata 2014–2020, Program Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016–2023, Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020, Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski 
na lata 2011–2020, Strategia Rozwoju Zambrowa na lata 2012–2022, Strategia Rozwoju Gminy 
Miejskiej Świdnik na lata 2015–2025, Strategia Rozwoju Miasta Chełm (aktualizacja na lata 
2015–2020 z perspektywą do roku 2030), Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Biała Podlaska na lata 2015–2020, Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014–2020, 
Strategia Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2007–2020, Strategia Rozwoju Miasta Zamość do roku 
2020, Strategia Rozwoju Gminy Kolonowskie na lata 2016–2022.

64  W gminach: Krosno, Mielec, Przemyśl, Jarosław, Augustów, Suwałki, Brzeg, Dopiewo, Chełm 
i Zamość.

65  W gminach: Busko-Zdrój, Chęciny, Strawczyn, Biała Podlaska, Dobrzeń Wielki, Majdan Królewski, 
Luboń i Kórnik.

Problematyka opieki 
przedszkolnej była 

uznana za ważną tylko 
w ponad połowie gmin
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Przykłady

Program Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2016–2023 w sposób ogólny opi-
sywał kwestię wychowania przedszkolnego. Przy uchwalaniu tego programu 
Rada Miasta nie uznała, że jest to zagadnienie, na które należy szczególnie 
zwrócić uwagę.

W Świdniku nie sporządzono prognozy dotyczącej ogólnej liczby miejsc 
w przedszkolach i nie określono, dla jakiej liczby dzieci należy przygotować 
miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego w poszczególnych latach 
do roku 2025.

W Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki stwierdzono tylko, że istniejąca 
infrastruktura przedszkolna nie zaspakaja potrzeb mieszkańców.

W Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów, opracowanej na bazie danych z 2006 r., 
nie uwzględniono analizy rozwoju i funkcjonowania placówek wychowania 
przedszkolnego.

W Zamościu prognozowano, że liczba dzieci w wieku przedszkolnym zma-
leje z 1921 w roku szkolnym 2014/2015 do 1560 dzieci w roku szkolnym 
2020/2021. Stwierdzono, że istniejąca baza przedszkoli publicznych w latach 
2009–2020 będzie dysponowała 1720 miejscami, co w pełni zabezpieczy 
opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Gminne założenia strategiczne zakładały powstanie jednego dużego ośrodka 
edukacji przedszkolnej w Chęcinach (przedszkola samorządowego i żłobka), 
położonego w części miasta przeznaczonego pod budowę nowego osiedla.

W części gmin prowadzono badania ankietowe, w celu uzyskania opi-
nii mieszkańców na temat zadowolenia z oferowanych przez placówki 
publiczne warunków opieki przedszkolnej66. Przykładowo w Chełmie 
większość ankietowanych mieszkańców bardzo dobrze i dobrze oceniła 
poziom wychowania przedszkolnego oferowany przez placówki gminne, 
zaś w Busku-Zdroju tylko 33% ankietowanych było takiego zdania.

W dwóch gminach, w odpowiedzi na lokalne potrzeby, funkcjonowały 
oddziały przedszkolne, w których przygotowano miejsca dla dzieci o naro-
dowości ukraińskiej (oddział mniejszości narodowej ukraińskiej w Publicz-
nym Przedszkolu nr 13 w Przemyślu) lub zapewniono dzieciom naukę 
języka ukraińskiego (w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Bielsku Podlaskim). 

Tylko w 17 gminach prowadzono zarówno bieżące jak i perspektywiczne 
analizy zapotrzebowania na miejsca w placówkach wychowania przed-
szkolnego67. Podstawą planowania liczby dzieci przewidywanych do objęcia 
wychowaniem przedszkolnym w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 
były dane o dzieciach zameldowanych na stałe i czasowo na terenie gminy 
(uzyskane z wydziałów ewidencji ludności) oraz informacje o wynikach 
rekrutacji w poprzednim roku szkolnym, w tym do placówek niepublicz-
nych. Zaledwie w pięciu gminach dokonano dodatkowo analizy przestrzen-
nej rozkładu tych potrzeb, tj. z uwzględnieniem miejsca zamieszkania 
rodzin z małymi dziećmi68. Problemem dla gmin było także ustalenie 

66  Np. w gminach Busko-Zdrój, Chełm i Dopiewo.
67  W gminach: Krosno, Jarosław, Mielec, Przemyśl, Brzeg, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Augustów, 

Suwałki, Grajewo, Strawczyn, Chęciny, Środa Wielkopolska, Luboń, Kórnik i Dopiewo.
68  W gminach: Mielec, Augustów, Grajewo, Suwałki i Bielsk Podlaski. 

Mniejszości narodowe

Trudności 
w diagnozowaniu 
zapotrzebowania 
na miejsca przedszkolne 
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liczby dzieci faktycznie zamieszkałych na ich terenie. W dwóch gminach 
listy dzieci zameldowanych poddano weryfikacji w celu ustalenia także 
liczby dzieci zamieszkałych69. Z wyjaśnień uzyskanych od wójtów wynika, 
że nie zawsze było możliwe podejmowanie takich działań (np. w dużych 
gminach miejskich). Określenie liczby dzieci uprawnionych do korzystania 
z wychowania przedszkolnego utrudniały także ruchy migracyjne miesz-
kańców gmin i czasowe meldowanie przez rodziców dzieci np. u dalszej 
rodziny (na czas rekrutacji).
W gminie Łaszczów w latach 2017–2018 nie weryfikowano liczby dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym i nie pozyskiwano informacji 
o liczbie dzieci, zamieszkałych w innych gminach, które korzystały z opieki 
przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach pod-
stawowych (w tym prowadzonej przez inną osobę prawną niż gmina). 
W wyniku tych zaniechań podano nierzetelne dane w SIO dotyczące 
liczby korzystających z wychowania przedszkolnego oraz nie wystąpiono 
o należną refundację kosztów tej opieki do innych gmin, co stanowiło 
naruszenie art. 79a ust. 2 i art. 80 ust. 2db ustawy o systemie oświaty oraz 
art. 50 ust. 2 obowiązującej od 1 stycznia 2018 r ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych. 

W prowadzonych w urzędach gmin analizach dotyczących ustalenia 
liczby dzieci przewidywanych do objęcia wychowaniem przedszkolnym 
najczęściej nie uwzględniano perspektywy podwyższenia poziomu upo-
wszechnienia wychowania przedszkolnego w stosunku do poprzednich lat, 
możliwości korzystania z tej opieki także przez dzieci w wieku do trzech lat 
lub objęcia opieką dzieci z innych gmin (np. z uwagi na miejsce pracy ich 
rodziców). W niektórych gminach (np. w Gogolinie) z przyczyn oszczędno-
ściowych szacunki te opierano na minimalnej liczbie miejsc, którą należy 
zapewnić, uznając, że dopiero w sytuacji braku miejsc w placówkach 
zostaną podjęte odpowiednie działania (np. uruchomienie nowych oddzia-
łów w przedszkolach). 

Przykłady

Zaplanowanie liczby dzieci przewidywanych do objęcia wychowaniem przed-
szkolnym w Augustowie było utrudnione, z uwagi na dużą liczbę placówek 
niepublicznych, które mogą wybrać rodzice zamiast placówek miejskich.

W Grajewie przy planowaniu liczby dzieci do objęcia opieką przedszkolną 
brane były pod uwagę wyniki rekrutacji z poprzedniego roku szkolnego. 
Uwzględniano także rozkład przestrzenny potrzeb w tym zakresie. 

W Suwałkach trudność we właściwym określeniu liczby dzieci przewidy-
wanych do objęcia wychowaniem przedszkolnym, wynikała także  z tego, że 
część rodziców dokonywała przemeldowania lub zmiany miejsca zamieszkania 
dzieci na czas postępowania rekrutacyjnego.

Przewidywaną liczbę dzieci do objęcia wychowaniem przedszkolnym w Cheł-
mie ustalano w oparciu o liczbę dzieci urodzonych w poszczególnych latach 
i zameldowanych w mieście. Urząd Miasta nie dysponował informacją o liczbie 
zamieszkałych dzieci.

69  W gminach Kolonowskie i Majdan Królewski dyrektorzy szkół i przedszkoli zostali poproszeni 
o dokonanie takiej weryfikacji.
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W Przemyślu dokonywano bieżącej (na rok szkolny 2018/2019) i perspekty-
wicznej (na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021) analizy potrzeb zapewnienia 
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 2,5 lat, w wieku 3–5 lat oraz 
dzieci zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego 
z terenu miasta Przemyśla, z uwzględnieniem możliwości zapewnienia miejsc 
w przedszkolach dla dzieci osób zamieszkałych w innych gminach, ale pracu-
jących na terenie gminy.

Wśród gmin objętych kontrolą można wyróżnić następujące strategie 
zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego:

 − głównie w placówkach publicznych – w gminach funkcjonowały 
placówki publiczne prowadzone przez gminę i tylko nieliczna grupa 
dzieci korzystała z wychowania przedszkolnego w placówkach niepu-
blicznych (od 95% do 100% miejsc zapewniono w placówkach samo-
rządowych). Model taki funkcjonował np. w Kolonowskim, Zambrowie, 
Grajewie, Skarżysku-Kamiennej;

 − model mieszany – na terenie gminy funkcjonowały placówki publiczne 
prowadzone przez gminę, przez inne osoby fizyczne lub prawne oraz 
placówki niepubliczne (od 51% do 94% miejsc zapewniono w placów-
kach publicznych). Model taki, występujący najczęściej, funkcjonował 
np. w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Suwałkach, Busku-Zdroju; 

 − głównie w placówkach niepublicznych – na terenie gminy istniała jed-
na lub dwie placówki publiczne, natomiast większość stanowiły placówki 
niepubliczne (tylko od 25% do 50% miejsc zapewniono w placówkach 
publicznych). Model taki przyjęto np. w Środzie Wielkopolskiej.

Przykład

W Środzie Wielkopolskiej w latach szkolnych 2017/2018 zapewniono miejsca 
wychowania przedszkolnego w dwóch placówkach publicznych (przedszkolu 
i oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej), w dziesięciu przedszko-
lach niepublicznych realizujących zadanie publiczne z zakresu wychowania 
przedszkolnego na podstawie otwartego konkursu ofert (w tym w placówkach 
prowadzonych przez gminną spółkę z o.o. „Środa XXI”).

We wszystkich gminach objętych kontrolą funkcjonowały samorządowe 
placówki wychowania przedszkolnego, tj. przedszkola i/lub oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych i/lub inne formy wychowania 
przedszkolnego. W dziewięciu gminach opiekę i wychowanie realizowano 
tylko w przedszkolach70, w 20 gminach ofertę miejsc opieki przedszkolnej 
uzupełniały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w połowie 
z tych gmin oferujące tylko pięciogodzinną opiekę), a gmina Majdan Kró-
lewski prowadziła tylko oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 
W części z tych gmin funkcjonowały także placówki publiczne prowa-
dzone przez inne osoby prawne niż gminy (np. stowarzyszenia) lub osoby 
fizyczne71 (wykres nr 1). 

70  W gminach: Brzeg, Dobrzeń Wielki, Zawadzkie, Augustów, Zambrów, Mielec, Chełm, Zamość 
i Skarżysko-Kamienna.

71  Np. w gminach: Łaszczów, Chęciny, Skarżysko-Kamienna, Majdan Królewski i Przemyśl.

Strategie zapewnienia 
miejsc wychowania 
przedszkolnego
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Wykres nr 1 
Struktura placówek wychowania przedszkolnego w gminach objętych kontrolą w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Wyniki badania kwestionariuszowego, przeprowadzonego przez NIK 
w województwach, w których prowadzono kontrolę72 wskazują, że w latach 
2017/2018 i 2018/2019 w większości gmin wychowanie to realizowano 
zarówno w przedszkolach jak i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
i innych formach wychowania przedszkolnego (średnio dotyczyło to 59% 
gmin). W 22% gmin funkcjonowały tylko oddziały przedszkolne w szkołach 
(głównie w gminach wiejskich – 97%), a w 19% gmin opiekę realizowano 
tylko w przedszkolach (głównie w gminach miejskich).

W roku szkolnym 2018/2019 aż w 21% gmin wiejskich nie zapewniono 
dzieciom opieki przedszkolnej w wymiarze powyżej 5 godzin dziennie 
(wykres nr 2).

Wykres nr 2 
Gminy ze względu na stopień zapewnienia w placówkach wychowania przedszkolnego 

opieki przedszkolnej w wymiarze większym niż 5 godzin w roku szkolnym 2018/2019

88,6%

52,5%

43,1%

5,7%

7,7%

8,4%

5,7%

24,8%

16,3%

0,0%

14,5%

11,2% 21,0%

miejska

miejsko-wiejska

wiejska
od 75% do 100% oddz.

od 50% do 75%

od 25% do 50%

do 25% oddz.

brak oddziałów

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego w województwach, w których prowadzono kontrolę, tabela 3.1, Załącznik nr 5.

72  Opisanych szerzej w Załączniku 6.5 str. 74.
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5.3. Realizacja przez gminę zadań w zakresie opieki przedszkolnej
W niemal połowie gmin objętych kontrolą (14, tj. 47%) nie zapewniono 
na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 odpowiedniej liczby miejsc reali-
zacji wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci. 
W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
zagwarantowano miejsca dla najwyżej 80% dzieci (w części z gmin dla 
23%–60%) zameldowanych na terenie tych gmin. W okresie objętym 
kontrolą rodzice dzieci w wieku przedszkolnym złożyli w placówkach 
wychowania przedszkolnego w tych gminach więcej wniosków o przyjęcie 
(średnio o 30%–60%) niż było dostępnych wolnych miejsc. 

W procesie rekrutacji na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 prawie 25%, 
tj. odpowiednio 2663 i 2606 dzieci nie dostało się do „placówek pierwszego 
wyboru”, czyli tych, które zostały wybrane jako najbardziej odpowiadające 
potrzebom ich rodzin. Największą grupę, wśród tych dzieci stanowiły trzy- 
i czterolatki (odpowiednio 92% i 87%). W gminach, w których wystąpił 
niedobór miejsc (14) nie informowano rodziców o możliwości uczęszczania 
ich dzieci do innych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach 
(sześć gmin) lub wskazywano takie, które nie spełniały wymogów art. 31 
ust. 9 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, tj. były to placówki niepubliczne, 
położone w innych gminach albo czas ich pracy znacząco różnił od czasu 
pracy placówki wybranej przez rodziców. Nieprawidłowości te wynikały 
głównie z niepodejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia 
miejsc dla dzieci trzy- i czteroletnich oraz z niepozyskiwania przez wój-
tów informacji o wynikach rekrutacji. Korzystanie z opieki przedszkolnej 
we wskazanych placówkach wiązało się najczęściej z dodatkową niedogod-
nością, tj. oddaleniem od wybranego przedszkola lub miejsca zamieszkania 
rodzin. W okresie objętym kontrolą wskazano inne miejsca wychowania 
przedszkolnego odpowiednio 1259 i 821 dzieciom (tj. odpowiednio 12% 
i 9% wszystkich wnioskujących). Z przedstawionej propozycji skorzystało 
średnio tylko 26% rodziców. W 12 z tych gmin poziom upowszechnienia 
wychowania przedszkolnego w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 
był w odniesieniu do dzieci trzy- i czteroletnich niższy niż średni w kraju 
o nawet 45% i wynosił dla dzieci trzyletnich: w pięciu z tych gmin od 20% 
do 50% w pozostałych od 51% do 76%, zaś dla czteroletnich w pięciu gmi-
nach od 30% do 60%, w pozostałych siedmiu – od 61% do 85 %.

W większości gmin objętych kontrolą, funkcjonująca sieć placówek wycho-
wania przedszkolnego nie została poddana (wymaganemu od 2016 r.) 
opiniowaniu przez kuratorów oświaty, w zakresie możliwości zapewnienia 
opieki dla wszystkich uprawnionych dzieci zamieszkałych z terenu gminy, 
popartej bieżącymi i perspektywicznymi analizami poziomu zapotrzebowa-
nia na miejsca w przedszkolach w tych gminach. W 16 z 30 gmin objętych 
kontrolą rady gmin nie ustaliły bowiem prawidłowo sieci lub nie zwrócono 
się o opinię kuratora oświaty przy jej określaniu. 

Proces rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego nie zawsze 
był prawidłowo nadzorowany. Spośród 18 gmin, w których rekrutację 
prowadzono w sposób tradycyjny, aż w 14 stwierdzono nieprawidłowości 
polegające m.in. na ograniczaniu prawa dzieci do kontynuacji wychowania 
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placówek wychowania 
przedszkolnego nie była 
adekwatna do potrzeb

W połowie gmin 
nie wskazano 
prawidłowo placówek 
przedszkolnych 
rodzicom dzieci, 
dla których zabrakło 
miejsc 

Sieć placówek 
w większości gmin 
nie była opiniowana 
przez kuratorów

Nieprawidłowości 
w procesie rekrutacji  
do placówek wychowania 
przedszkolnego



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

36

przedszkolnego w wybranej placówce, stosowaniu w przedszkolach innych 
(dodatkowych) kryteriów rekrutacji niż przyjęte w uchwałach rad gmin 
(np. preferujących dzieci osób zatrudnionych w placówce, do której został 
złożony wniosek), nieprawidłowym sporządzaniu list zakwalifikowanych 
i przyjętych dzieci. 

W niemal połowie gmin (14) nie zapewniono w pełni odpowiednich 
warunków realizacji opieki przedszkolnej, gdyż dopuszczono do przekro-
czenia liczebności oddziałów przedszkolnych (dziewięć gmin). W dziesięciu 
gminach nie zapewniono w części placówek odpowiedniego wymiaru cza-
sowego opieki. W przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, nie zagwarantowano w niektóre dni 
nawet pięciogodzinnej opieki, a w innych gminach tak organizowano pracę 
tych oddziałów, że dzieci musiały oczekiwać na rodziców na świetlicach 
szkolnych. W sześciu gminach wystąpiły także przypadki niezapewnienia 
w pełni bezpiecznych warunków realizacji opieki przedszkolnej, gdyż 
m.in. nie realizowano zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu 
nadzoru budowalnego. Tylko w 17 gminach dostosowywano (na wniosek 
rodziców) żywienie dzieci do ich indywidulanych potrzeb, przygotowując 
np. posiłki bezmleczne lub bezglutenowe. Problemem okazało się także 
zagwarantowanie opieki dzieciom chorującym na przewlekłe schorzenia, 
wymagające ciągłej kontroli i podawania leków Tylko w placówkach funk-
cjonujących w ośmiu gminach przygotowano się, by udzielać odpowiedniej 
pomocy takim dzieciom. 

5.3.1. Ustalanie przez gminy sieci placówek opieki przedszkolnej
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw73 (art. 15) przywróciła (od 23 stycznia 2016 r.) 
kontrolę kuratorów oświaty nad działaniami jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie kształtowania sieci placówek wychowania przedszkol-
nego74. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (obowiązującym 
od roku szkolnego 2017/201875) sieć prowadzonych przez gminę przed-
szkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
ustala rada gminy. Sieć ta powinna zapewniać wszystkim dzieciom w wieku 
3–7 lat, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wycho-
wania przedszkolnego. Do ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 
przedszkolnego wymagana jest pozytywna opinia kuratora oświaty. Kura-
tor ocenia, czy projektowana sieć przedszkoli zapewnia wszystkim dzie-
ciom zamieszkałym na terenie gminy, obowiązanym do realizacji rocznego 
przygotowania przedszkolnego możliwość spełniania tego obowiązku, zaś 
dzieciom pięcioletnim, czteroletnim, i trzyletnim zagwarantowanie miejsca 
realizowania wychowania przedszkolnego (art. 32 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo 
oświatowe). 

73  Dz. U. z 2016 r. poz. 35, ze zm.
74  Por. uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw.
75  Zgodnie z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo oświatowe.
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W czterech gminach76 dokonano modyfikacji sieci placówek na podstawie 
art. 206 ust. 1, 2 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa-
towe. Zgodnie z tymi przepisami rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, która może obejmować zmianę uchwały o sieci przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w zakresie oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych. Zgodnie z art. 208 ww. ustawy, projekt takiej 
uchwały powinien być zaopiniowany przez kuratora oświaty. Opinia 
kuratora oświaty w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 4 (zmiany 
uchwały o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) zawiera opinię 
o możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
przez dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie danej gminy.

W trzech województwach, tj. świętokrzyskim, podkarpackim i podlaskim  
(z sześciu objętych kontrolą) kuratorzy udostępnili na stronach interne-
towych zakres informacji potrzebnych im do wyrażenia opinii o zgodno-
ści sieci placówek wychowania przedszkolnego z warunkami opisanymi 
w art. 32 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe77, w tym oczekiwano:

 − prognozy demograficznej wraz z liczbą dzieci w wieku przedszkolnym, 
zamieszkałych/zameldowanych w gminie;

 − określenia liczby miejsc w publicznych placówkach wychowania przed-
szkolnego z wyszczególnieniem placówek prowadzonych przez inną 
osobę prawną lub osobę fizyczną;

 − projektu organizacji dowożenia dzieci spełniających obowiązek rocz-
nego przygotowania przedszkolnego lub pięcioletnich, korzystających 
z prawa do wychowania przedszkolnego, w przypadku, gdy droga 
z domu do placówki wychowania przedszkolnego przekracza 3 km.

Kontrola kuratorów oświaty nad działaniami jednostek samorządu tery-
torialnego w zakresie kształtowania sieci szkół i przedszkoli nie mogła 
być jednak we wszystkich gminach sprawowana skutecznie, gdyż w ponad 
połowie z nich (16) nie ustalono prawidłowo sieci placówek wychowa-
nia przedszkolnego lub nie zwrócono się o ww. opinię przy jej ustaleniu. 
W czterech gminach sieć ta nie została ustalona w ogóle78, a w dwunastu 
nie odzwierciedlała aktualnego stanu placówek lub nie uzyskano przy jej 
określaniu opinii kuratora oświaty79. W ośmiu innych gminach80  spośród 
14, w których prawidłowo ustalono sieć przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach, uchwały w tej sprawie nie były opiniowane przez 

76  W gminach: Jarosław, Busko-Zdrój, Sędziszów i Dopiewo.
77  Procedury opiniowania ww. uchwał oraz wykaz dokumentów/informacji niezbędnych 

do przeprowadzenia tego opiniowania zostały ogłoszone na stronach internetowych niektórych 
kuratoriów oświaty np.: Kuratorium Oświaty w Kielcach (http://kuratorium.kielce.pl/ 13098/
procedura-opiniowania-planow-sieci-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-
publicznych-szkol, Kuratorium Oświaty w Białymstoku (http://stara.kuratorium.bialystok.
pl/ kuratorium2/, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (http://www.ko.rzeszow.pl/ artykul.
php?id=11096), dostęp 7 lutego 2019 r.

78  W gminach Brzeg, Mielec i Łaszczów. W Zambrowie sieć została ustalona dopiero 27 lutego 
2018 r.

79  W gminach: Dobrzeń Wielki, Krosno, Majdan Królewski, Przemyśl, Dopiewo, Środa Wielkopolska, 
Chełm, Świdnik, Chęciny, Strawczyn, Busko-Zdrój i Sędziszów.

80  W gminach: Gogolin, Zawadzkie, Bielsk Podlaski, Grajewo, Jarosław, Gostyń, Chełm i Zamość.
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kuratorów oświaty, gdyż uchwały te były podjęte przed okresem obowią-
zywania przepisu wymagającego uzyskanie takiej opinii.

Jak wynika z wyjaśnień uzyskanych od wójtów, powodami nieustalenia sieci 
placówek wychowania przedszkolnego były trudności ze zbudowaniem 
racjonalnej, dobrze służącej mieszkańcom sieci, zmiany związane z prze-
kazaniem części placówek wychowania przedszkolnego innej gminie lub 
nieznajomość przepisów oświatowych. W 12 gminach przeprowadzono 
zmiany organizacyjne polegające na likwidacji części placówek (np. oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach) lub utworzeniu nowych. Zmiany te jednak 
nie znalazły odzwierciedlenia w uchwale o zmianie sieci placówek wycho-
wania przedszkolnego. Nieaktualizowanie ww. uchwał było wyjaśniane 
koniecznością podejmowania „dynamicznych decyzji” w trakcie procesu 
rekrutacji (tj. tworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych lub oddziałów zamiejscowych przedszkoli), przekształca-
niem szkół podstawowych w placówki ośmioletnie (co z kolei wymuszało 
zamykanie niektórych oddziałów przedszkolnych) a w jednym przypadku 
obawą, że ustalona sieć nie uzyska akceptacji kuratora oświaty.

Przykład

Sekretarz miasta Świdnik wyjaśniła: „ustalenie przez Radę Miasta Świdnik 
sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, która spełniałyby warunki wynikające z art. 32 ust. 3 Prawa 
oświatowego było trudne do zrealizowania. Miasto w ciągu ostatnich dwóch lat 
nie zapewnia wszystkim dzieciom zameldowanym na jego obszarze możliwości 
korzystania z wychowania przedszkolnego. W tej sytuacji podjęcie przez Radę 
Miasta Świdnik nowej uchwały w sprawie sieci przedszkolnej nie byłoby i tak 
możliwe, gdyż projekt tego dokumentu prawdopodobnie nie uzyskałby pozy-
tywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty”.

Ustalona uchwałą Nr XXX/333/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z 25 czerwca 
2009 r. sieć nie obejmowała dwóch utworzonych od 1 września 2016 r. przed-
szkoli oraz nie uwzględniała likwidacji (od 1 września 2015 r.) czterech szkół 
podstawowych, w których były prowadzone oddziały przedszkolne.

W gminie Zambrów przystąpiono do prac związanych z ustaleniem sieci 
dopiero w 2018 r., po uzyskaniu dofinansowania remontu budynku, w którym 
zaplanowano utworzenie nowego przedszkola.

W dwóch innych gminach ustalona sieć placówek wychowania przedszkol-
nego nie w pełni odzwierciedlała stan placówek, do których prowadzono 
nabór. W gminie Augustów nie uwzględniono w uchwale oddziału zamiej-
scowego przedszkola utworzonego w szkole podstawowej. Z kolei w gmi-
nie Biała Podlaska zadeklarowano w ustalonej sieci dodatkowe oddziały, 
do których nie dokonywano naboru w okresie objętym kontrolą. Mogło 
to tworzyć nie w pełni jasną sytuację dla rodziców wnioskujących o miejsca 
w placówce wychowania przedszkolnego w tych gminach. Na konieczność 
zapobiegania takim sytuacjom zwrócił uwagę Minister Edukacji Narodowej 
w piśmie skierowanym do wojewodów w dniu 7 marca 2016 r.81

81  Pismo nr DJE-WEPiSN.400.94.2016. MŁ.
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Przykład

Oddział zamiejscowy przedszkola nie został uwzględniony w uchwałach Rady 
Miejskiej w Augustowie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli. 
Jak wyjaśniła p.o. kierownik Wydziału Edukacji i Sportu „poprzedni kierow-
nik osobiście kontaktował się z Delegaturą Podlaskiego Kuratorium Oświaty 
w Suwałkach, gdzie uzyskał informację, że nie ma potrzeby uwzględniania 
przedmiotowego oddziału w uchwale ustanawiającej sieć publicznych przed-
szkoli w mieście”.

Wojewodowie nie kwestionowali (w trybie nadzoru) zgodności z prawem 
uchwał w sprawie ustalenia sieci placówek wychowania przedszkolnego 
w gminach objętych kontrolą. Praktyka kierowania tych uchwał przez 
wójtów do publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie była 
jednolita, co wynikało z różnego podejścia organów nadzoru do kwestii 
uznawania tych uchwał za akty prawa miejscowego i w konsekwencji 
do publikowania ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym82. Przykła-
dowo uchwała Nr XVII/179/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 
24 lutego 2016 r. została skierowana do opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Podlaskiego, a uchwała Nr XXIV/217/17 Rady Gminy 
Kolonowskie z 22 maja 2017 r. aktualizująca sieć placówek wychowania 
przedszkolnego w Kolonowskiem (woj. opolskie) weszła w życie z dniem 
podjęcia. Gminy województwa podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego 
najczęściej kierowały uchwały w sprawie ustalenia sieci do publikacji 
w dziennikach urzędowych (uchwały te wchodziły w życie po 14 dniach 
od opublikowania).

Stanowisko sądu wskazywało na zasadność publikowania uchwał doty-
czących ustalenia sieci placówek wychowania przedszkolnego, uznając, 
że podanie do publicznej wiadomości, poprzez publikację w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych ma bezpośredni wpływ na realizację obowiązku rocznego wycho-
wania przedszkolnego, stąd uchwała w tym przedmiocie jest aktem prawa 
miejscowego83. Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja art. 32 ust. 1 
ustawy – Prawo oświatowe wprowadziła obowiązek ogłaszania ww. uchwał 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Za w pełni adekwatną do potrzeb społecznych można uznać sieć placówek 
wychowania przedszkolnego, która zapewnia wszystkim dzieciom upraw-
nionym/przewidywanym do objęcia opieką przedszkolną miejsca w tych 
placówkach (w gminach tych „miejsca czekają na dzieci”). 

82  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 uchwał, 
np. 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, 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.

83  Nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Gd 906/17 
(LEX nr 2439393).
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W gminach objętych kontrolą zapewniono w latach szkolnych 2017/2018–
2018/2019 w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego miej-
sca dla średnio od 45% do 100% dzieci uprawnionych lub przewidywanych 
do objęcia wychowaniem przedszkolnym84, tj. w:

 − 11 gminach w placówkach tych zapewniono miejsca dla więcej niż 81% 
dzieci zameldowanych na terenie gminy85;

 − 14 gminach dla od 61% do 80% dzieci zameldowanych na ich terenie86;
 − pięciu gminach dla od 23% do 61% dzieci zameldowanych na ich terenie87.

Sieć placówek wychowania publicznego, zapewniająca miejsca dla co naj-
mniej 81% dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkol-
nego okazała się najbardziej adekwatna do potrzeb społecznych. W gmi-
nach tych zapewniono miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego 
wszystkim wnioskującym dzieciom lub wskazano inne miejsca, które 
spełniały potrzeby rodzin.
W drugiej i trzeciej grupie gmin stwierdzono niedobory miejsc w pla-
cówkach wychowania przedszkolnego. Mogły być one niwelowane dzięki 
temu, że rodzice korzystali z miejsc w placówkach niepublicznych (tak 
było w Mielcu88, Augustowie89, Przemyślu90 i Chełmie91), zorganizowano 
konkursy na dodatkowe miejsca w przedszkolach (w Luboniu, Gostyniu, 
Kórniku i Środzie Wielkopolskiej). W pozostałych gminach nie zapewniono 
odpowiednich miejsc wszystkim potrzebującym.

Wyniki badania kwestionariuszowego, prowadzonego w województwach, 
w których prowadzono kontrolę92 wskazują, że dla dzieci w wieku od 3 
do 6 lat zameldowanych na terenie gmin zapewniono w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio: 

 − w 47% i 54,2% gmin co najmniej 80% miejsc w placówkach wychowa-
nia przedszkolnego (głównie dotyczyło to gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich;

 − w 32% i 28% gmin zapewniono od 60% do 80% takich miejsc;
 − w 21% i 20% gmin poniżej 60% miejsc dla dzieci (w największym stop-

niu dotyczyło to gmin wiejskich).

84  W roku szkolnym 2017/2018 dla dzieci urodzonych w latach 2011-2014, a w odniesieniu do roku 
szkolnego 2018/2019 dla urodzonych w latach 2012-2015.

85  W gminach: Biała Podlaska, Zambrów, Gajewo, Brzeg, Jarosław, Suwałki, Zamość, Skarżysko- 
-Kamienna, Gogolin, Krosno i Dopiewo.

86  W gminach: Kolonowskie, Świdnik, Zawadzkie, Mielec, Łaszczów, Strawczyn, Przemyśl, Luboń, 
Augustów, Bielsk Podlaski, Dobrzeń Wielki, Busko-Zdrój, Gostyń i Chełm.

87  W gminach: Chęciny (60%), Kórnik (58%), Sędziszów (48%), Majdan Królewski (41%), Środa 
Wielkopolska (23%).

88  W okresie objętym kontrolą na terenie Mielca funkcjonowało dziewięć przedszkoli 
niepublicznych. Na dzień 30 września 2017 r. i 2018 r. do tych przedszkoli zapisano odpowiednio 
433 i 458 dzieci, tj. 21% dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

89  W Augustowie tylko 58% dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego 
korzystało z placówek publicznych.

90  W Przemyślu w latach 2017/2018 i 2018/2019 udostępniono średnio 2581 miejsc wychowania 
przedszkolnego (w tym 1344 w placówkach publicznych i 1238 w placówkach niepublicznych).

91  Po uwzględnieniu miejsc w placówkach niepublicznych (odpowiednio 1166 i 1218) dostęp  do 
opieki przedszkolnej zapewniono wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zameldowanym 
na terenie Chełma. 

92  Opisanych szerzej w Załączniku 6.5 str. 88.
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Deficyt miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dotyczył głów-
nie dzieci najmłodszych (trzy- i czteroletnich). Aż w 30% gmin dostępne 
miejsca mogły zapewnić opiekę przedszkolną mniej niż 60% dzieci w tym 
wieku (tj. poniżej oczekiwanego poziomu upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego w tej grupie wiekowej) – wykres nr 3.

Wykres nr 3 
Gminy ze względu na poziom zabezpieczenia miejsc dla dzieci w wieku 3–4 lat 
w placówkach wychowania przedszkolnego

0%

20%

40%

60%

miejska miejsko-wiejska wiejska

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

35,3%

33,9%

34,1%

35,3%

37,5%

39,8%

miejska

miejsko-wiejska

wiejska

powyżej 80% dzieci

rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego tabela 1.1.C Załącznik nr 5.

5.3.2. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego 
W 12 gminach objętych kontrolą proces rekrutacji był prowadzony z wyko-
rzystaniem systemów informatycznych (o wykorzystaniu tych systemów 
mowa jest także w pkt 5.1.1 niniejszej Informacji), zgodnie z art. 130 ust. 7 
ustawy – Prawo oświatowe.
Zastosowanie takiego rozwiązania  pozwoliło na usprawnienie postępo-
wania rekrutacyjnego. W gminach, w których rekrutacja była prowadzona 
tradycyjnie i nie funkcjonowały prawidłowo mechanizmy nadzoru oraz 
szwankował przepływ informacji między placówkami wychowania przed-
szkolnego, dochodziło do sytuacji blokowania miejsc przez dzieci, których 
rodzice złożyli wnioski do trzech placówek (np. w gminach Gogolin i Bielsk 
Podlaski). Inną korzyścią wynikającą z wykorzystania systemu kompute-
rowego w trakcie rekrutacji było ograniczenie liczby dokumentów i liczby 
wizyt rodziców w placówkach wychowania przedszkolnego. W tradycyj-
nej rekrutacji rodzice musieli odwiedzić wszystkie placówki, do których 
wnioskowali o przyjęcie dziecka, by złożyć odpowiednie dokumenty (często 
obowiązywały w tych placówkach różne formularze wniosków). Dzięki 
elektronicznemu wsparciu rekrutacji posługiwano się wyłącznie jednym 
podaniem, bez względu na liczbę placówek, które zostały wybrane.

W dużych gminach 
proces rekrutacji 
wspomagano 
elektronicznie



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

42

Wykorzystanie systemu informatycznego umożliwiło sprawowanie bie-
żącego nadzoru nad rekrutacją. W tradycyjnym modelu realizacji naboru, 
organ prowadzący uzyskiwał informacje na temat rzeczywistej liczby 
chętnych do poszczególnych oddziałów przedszkolnych dopiero wtedy, gdy 
w placówkach wywieszono listy dzieci nieprzyjętych. Wykorzystanie sys-
temu informatycznego umożliwiało dostęp do tych i wielu innych danych 
w trakcie procesu rekrutacji. W części gmin (np. w Brzegu) wykorzysty-
wano możliwość „symulacji” przyjęć do przedszkola na podstawie danych 
„wejściowych”, dotyczących liczby chętnych do poszczególnych placówek, 
co dawało możliwość prowadzenia racjonalnej politykizapewnienia miejsc 
(bieżącego zwiększenia lub zmniejszenia liczby oddziałów w poszczegól-
nych placówkach). 

Przykład

Zdaniem zastępcy wójta gminy Dopiewo prowadzenie naboru w formie elek-
tronicznej wykluczało zaistnienie ewentualnych nieprawidłowości, ponadto 
organ prowadzący miał w każdej chwili pełny dostęp do wszystkich danych 
dotyczących naboru.

Monitoring naboru do placówek wychowania przedszkolnego w Brzegu doty-
czył m.in. liczby składanych wniosków, przestrzegania harmonogramu naboru, 
prawidłowego przydziału miejsc oraz przebiegu prac komisji rekrutacyjnych. 
Podczas symulacji naboru na rok szkolny 2017/2018 okazało się konieczne 
stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w dwóch przedszkolach.

Wyniki kontroli potwierdziły niskie ryzyko nieprawidłowego prowadzenia 
procesu rekrutacji w gminach, gdzie korzystano ze wsparcia komputero-
wego tego procesu – nie stwierdzono tam istotnych stanów nieprawidło-
wych93.

Spośród 18 gmin, w których rekrutację prowadzono w sposób tradycyjny 
(w formie papierowej) aż w 14 gminach stwierdzono nieprawidłowości 
na różnych etapach jej realizacji. 
W dziesięciu gminach proces ten nie został prawidłowo zorganizowany lub 
nie zapewniono właściwego nadzoru nad jego przebiegiem94. W dwóch 
z tych gmin95 nie zapewniono dzieciom, uczęszczającym w poprzednich 
latach do placówki wychowania przedszkolnego, prawa do dalszego korzy-
stania z opieki przedszkolnej w tej placówce, co było niezgodne z art. 153 
ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. W gminach tych podjęto takie działania, 
aby uzyskać dodatkowe miejsca w przedszkolach dla dzieci składających 
nowe wnioski, np. poprzez spowodowanie przeniesienia przez rodziców 
dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego w szkole lub „usunięcie” 
z przedszkoli dzieci zamieszkałych w innych gminach. Na skutek nieprze-
strzegania przepisów dotyczących kontynuacji wychowania przedszkol-
nego, aż 102 dzieci (tj. ok. 1/3 dzieci, które uczęszczały w poprzednim 

93  Tylko w dwóch placówkach wychowania przedszkolnego z gminy Suwałki ogłaszane listy dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych nie były w pełni prawidłowe.

94  W gminach: Zambrów, Mielec, Łaszczów, Grajewo, Gogolin, Sędziszów, Busko-Zdrój, Augustów, 
Gostyń i Majdan Królewski.

95  W gminach Zambrów i Sędziszów.
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roku do przedszkoli) zostało w Zambrowie w roku szkolnym 2018/2019 
przeniesionych do innych placówek wychowania przedszkolnego.
W dziewięciu gminach wystąpiły przypadki nieprzestrzegania przyjętych 
harmonogramów naboru i kryteriów rekrutacyjnych oraz zasad dotyczą-
cych prowadzenia rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego, 
wynikających z ustawy – Prawo oświatowe.
W siedmiu gminach komisje rekrutacyjne powołane w placówkach wycho-
wania przedszkolnego, ustaliły i stosowały inne (dodatkowe) kryteria 
naboru, które decydowały o przyjęciu dzieci do tych placówek96. Były 
to np. kryteria dotyczące: odległości przedszkola od miejsca zamieszkania 
kandydata lub miejsca pracy rodziców, liczby zadeklarowanych godzin, 
zatrudnienia rodzica kandydata w szkole, do której został złożony wnio-
sek lub w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego mogła być brana pod uwagę kolejność 
składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub losowanie, co było nie-
zgodne z art. 131 ust. 2 i 4 Prawa oświatowego. 
W Zambrowie w roku szkolnym 2017/2018 do jednego z przedszkoli nie 
przyjęto ośmiorga dzieci zamieszkałych na terenie miasta, podczas gdy 
równocześnie w ramach tej samej rekrutacji przyjęto 13 dzieci z innej 
gminy (wbrew art. 131 ust. 1 i 7 ustawy – Prawo oświatowe). W trzech 
gminach wystąpiły nieprawidłowości w procesie rekrutacji, tj. nabór był 
prowadzony tylko przez dyrektora placówki (wbrew art. 157 ust. 1 ustawy 
– Prawo oświatowe dyrektor nie powołał komisji rekrutacyjnej) albo dyrek-
tor placówki wchodził w skład komisji rekrutacyjnej (co stanowiło narusze-
nie § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placó-
wek97) lub nie przestrzegano harmonogramu działań rekrutacyjnych98.

Przykłady

W gminie Zambrów procesem rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 (na ustne 
polecenie Burmistrza) objęto zarówno dzieci, których opiekunowie złożyli 
wnioski o przyjęcie do placówki (przystępujący do rekrutacji po raz pierwszy), 
jak i dzieci dotychczas uczęszczające do tych placówek. 

W gminie zdecydowano się na przyjęcie na wolne miejsca wyłącznie dzieci 
z miasta Zambrów (poza pojedynczymi dziećmi z orzeczeniami, o potrzebie 
kształcenia specjalnego). 

Burmistrz Łaszczowa pomimo braku kompetencji, z naruszeniem art. 131 
ust. 6 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, zatwierdził 
ustalone przez dyrektora przedszkola kryteria, obowiązujące w drugim etapie 
rekrutacji, z których trzy były inne niż określone przez Radę Miejską. 

W harmonogramie czynności rekrutacyjnych ustalonym w gminie Gogolin 
nie określono terminu potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
do placówki wychowania przedszkolnego, co spowodowało, że w badanym 
okresie część dzieci znalazła się na liście przyjętych w kilku przedszkolach 
„zajmując” miejsca innym dzieciom.

96  W gminach: Augustów, Grajewo, Gostyń, Łaszczów, Zambrów Mielec i Majdan Królewski.
97  Dz. U. poz. 610.
98  W gminach: Majdan Królewski, Augustów i Busko-Zdrój.
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W Grajewie w trzech przedszkolach miejskich, w zasadach rekrutacji wprowa-
dzono „trzeci etap” polegający na losowaniu, co było sprzeczne z przepisami 
art. 131 ust. 2 i 4 Prawa oświatowego. Skutkowało to nieprzyjęciem do wybra-
nych przez rodziców placówek wychowania przedszkolnego pięciorga dzieci 
w roku szkolnym 2017/2018, pomimo uzyskania takiej samej liczby punktów, 
jak dzieci przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym.

W 10 urzędach gmin nie weryfikowano sporządzanych i podanych 
do publicznej wiadomości list kandydatów, w wyniku czego dopuszczono 
do nieprawidłowego sporządzania tych dokumentów99. Listy dzieci zakwa-
lifikowanych i przyjętych do placówek wychowania przedszkolnego w tych 
gminach, nie zawierały wszystkich wymaganych elementów. Zamiesz-
czone tam informacje były nierzetelne lub wyniki rekrutacji w ogóle nie 
były ogłaszane. Zgodnie z art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe 
listy te powinny zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 
w kolejności alfabetycznej, informację o zakwalifikowaniu (przyjęciu) albo 
niezakwalifikowaniu (nieprzyjęciu) kandydata do danego publicznego 
przedszkola oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia 
(lub informację o liczbie wolnych miejsc). Nieumieszczanie pełnych infor-
macji o procesie rekrutacyjnym wpływało na jego transparentność, miało 
też wpływ na decyzje rekrutacyjne rodziców, dotyczące np. potwierdzenia 
woli uczęszczania dziecka do placówki, do której miało szanse się dostać.

Przykład

W procesie rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego w Grajewie 
rodzice składali pisemne potwierdzenia woli przyjęcia nie znając wyników 
rekrutacji. Skutkowało to np. w roku szkolnym 2017/2018, nieprzyjęciem 
jednego dziecka do żadnego z dwóch przedszkoli, do których wnioskowali 
rodzice. Pisemne oświadczenie woli przyjęcia zostało przez nich złożone 
w przedszkolu, w którym uzyskana przez dziecko liczba punktów nie była 
wystarczająca do przyjęcia. Natomiast w drugim przedszkolu nie złożyli tego 
potwierdzenia, mimo że dziecko uzyskało minimalną liczbę punktów upraw-
niającą do przyjęcia.

Rodzice dzieci, które nie dostały się do wybranej placówki wychowania 
przedszkolnego rzadko korzystali z procedury odwoławczej. W ośmiu 
gminach100 (26%) wystąpiły przypadki zgłaszania przez rodziców wąt-
pliwości co do przebiegu procesu rekrutacji (tj. zwrócono się uzasadnie-
nie odmowy przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i/lub odwołano się 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art. 158 ust. 6–8 ustawy 
– Prawo oświatowe) lub złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku 
o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego. Najwięcej 
odwołań zostało wniesionych w gminie Kórnik (w rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018 – 31 odwołań, na rok następny – 46)101. W pozostałych gminach 
do placówek wpłynęło w okresie objętym kontrolą najczęściej od jednego 

99  W gminach: Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Zambrów, Łaszczów, Świdnik, Busko-Zdrój, 
Skarżysko-Kamienna, Sędziszów i Strawczyn.

100  W gminach: Kórnik, Chełm, Świdnik, Busko-Zdrój, Brzeg, Bielsk Podlaski, Krosno i Mielec.
101  Badania przeprowadzono na próbie czterech najbardziej „obleganych” placówek wychowania 

przedszkolnego w gminie.
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do trzech odwołań. Wszystkie te odwołania oraz wnioski i prośby o uza-
sadnienie zostały przez dyrekcje placówek rozpatrzone, a wyniki rekrutacji 
ponownie przeanalizowane. Sposób postępowania z pismami rodziców 
związanymi z wątpliwościami dotyczącymi procesu rekrutacji, może świad-
czyć o niepełnej wiedzy rodziców i dyrektorów placówek o przebiegu pro-
cedury odwoławczej. Część dzieci, których rodzice kwestionowali wyniki 
rekrutacji została przyjęta w pierwszej kolejności do przedszkoli (na miej-
sca, które się zwolniły), gdyż rodzice wskazywali dodatkowe uzasadnienie 
ubiegania się o miejsce w przedszkolu, np. wynikające z sytuacji rodzinnej.

Przykłady

Prawie wszystkie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej powołanych 
w przedszkolach funkcjonujących w gminie Kórnik zostały załatwione odmow-
nie z powodu braku miejsc. Tylko trzy odwołania rozpatrzono pozytywnie, 
uwzględniając, że rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola lub błędnie 
przyznano punkty.

W gminie Busko-Zdrój do dwóch przedszkoli wpłynęły w rekrutacji na rok 
szkolny 2018/2019 trzy pisma od rodziców odwołujących się od rozstrzygnięć 
komisji rekrutacyjnej. Zostały one potraktowane jako prośby o uzasadnienie 
odmowy przyjęcia dzieci do tych placówek. Przesłane rodzicom odpowiedzi 
nie zawierały wszystkich elementów wymaganych art. 158 ust. 7 ustawy  
– Prawo oświatowe, tj. nie umieszczono w nich informacji o najniższej liczbie 
punktów uprawniających do przyjęcia oraz o liczbie punktów, którą kandydat 
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Dyrektor Przedszkola nr 2 wyjaśniła, 
że wynikało to z braku wiedzy na temat tego, jak takie uzasadnienie powinno 
brzmieć.

W trzech gminach wpłynęły skargi lub wnioski związane z funkcjonowa-
niem opieki przedszkolnej102. Dotyczyły one działalności konkretnego 
przedszkola, dostępności miejsc w placówkach wychowania przedszkol-
nego oraz działalności informacyjnej urzędu gminy. W każdym przypadku 
zostały rozpatrzone. Skargi te uznano za bezzasadne lub podjęto działania 
w celu poprawy dostępności miejsc w przedszkolach poprzez utworzenie 
nowego oddziału.

W opinii 73% rodziców103, którzy po raz pierwszy ubiegali się o miej-
sce w przedszkolu, proces rekrutacyjny nie był zbyt uciążliwy. Jednak 
co czwarty rodzic, którego dziecko zaczynało naukę w placówce wspomina, 
że pojawiły się problemy, przy czym 13% rodziców miało wątpliwości, jak 
należy ubiegać się o miejsce w przedszkolu, a 14% doświadczyło dość 
dużych problemów, które wymagały kilkukrotnego odwiedzenia placówki. 

Minister Edukacji Narodowej przekazał NIK wyniki kontroli zgodności 
z przepisami prawa postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli na rok 
szkolny 2018/2019, prowadzonej w maju i czerwcu 2018 r. przez kurato-
rów oświaty104. Kontrole przeprowadzono w 862 przedszkolach, oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkol-
nego, tj. w 5,5% ogółu placówek wychowania przedszkolnego w kraju. 

102  W gminach: Mielec, Zawadzkie i Brzeg.
103  Uczestniczących w badaniu opinii publicznej opisanych szerzej w Załączniku 6.4.
104  Pismo nr DKO-WOK.4092.1.2019. AT z 12 lutego 2019 r.
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Jej wyniki wskazują, że przepisy oświatowe dotyczące dokumentowania 
sytuacji rodzinnej dziecka i samego procesu rekrutacji były przestrzegane 
w większości placówek objętych tym badaniem. Najczęściej stwierdzanymi 
nieprawidłowościami było: niewłaściwe stosowanie kryteriów ustawowych 
i samorządowych, niedokumentowanie pracy komisji rekrutacyjnych i nie-
prawidłowe sporządzanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Na rok szkolny 2018/2019 do 17,2% badanych placówek wychowania 
przedszkolnego nie przyjęto wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie 
gminy, kandydujących w postępowaniu rekrutacyjnym. Wynikało to głów-
nie z braku wolnych miejsc w tych placówkach. Z kolei, po przeprowadze-
niu postępowania rekrutacyjnego 57,9% placówek dysponowało jeszcze 
wolnymi miejscami i w prawie wszystkich z nich zarządzono rekrutację 
uzupełniającą. W 14,1% placówek rodzice, których dzieci nie zostały 
przyjęte, wystąpili do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. W większości z tych placówek wnie-
siono do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  
a w jednym przypadku złożono skargę do sądu administracyjnego 
na rozstrzygnięcie dyrektora. Minister zapewnił, że wyniki kontroli będą 
analizowane w poszczególnych województwach i zostaną wykorzystane 
do planowania nadzoru pedagogicznego.

5.3.3.  Zapewnienie miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
Zgodnie z art. 31 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe, zapewnienie warunków 
do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i prawa 
dzieci zamieszkałych na terenie gminy do opieki przedszkolnej, jest reali-
zowane przez zagwarantowanie dziecku możliwości korzystania z wycho-
wania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowa-
nia przedszkolnego, prowadzonych przez gminę lub inną osobę prawną 
lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy albo niepublicznym 
przedszkolu, niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b 
ustawy o systemie oświaty105 i art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawo-
wej, o którym mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie oświaty i art. 19 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy 
o systemie oświaty art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświato-
wych, położonych na obszarze gminy.

W 16 gminach sieć placówek wychowania przedszkolnego zapewniła106 
wystarczającą liczbę miejsc na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 w sto-
sunku do liczby wnioskujących o miejsca, gdyż: 

105  Art. 90 ustawy o systemie oświaty obowiązywał do 31 grudnia 2017 r.
106  Problem adek watności sieci placówek w ychowania przedszkolnego do potrzeb, 

zidentyfikowanych na podstawie prognozy naboru, została opisany w pkt 5.3.1, str. 36.

Tylko w połowie gmin 
zapewniono odpowiednią 

liczbę miejsc w stosunku 
do złożonych wniosków 
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 − liczba złożonych wniosków o przyjęcie do placówek wychowania 
przedszkolnego w części z tych gmin była mniejsza lub równa liczbie 
oferowanych miejsc (sześć gmin107) lub

 − wskaźnik liczby złożonych wniosków do liczby dostępnych miejsc 
w przedszkolach nie przekraczał średnio 130%108 oraz zapewniono 
co najmniej taką liczbę miejsc w oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, jaka wynikała ze zgłoszonego zapotrzebowania 
(siedem gmin109) lub 

 − brakujące miejsca opieki przedszkolnej zostały zapewnione w placów-
kach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert (trzy 
gminy110).

Gminy, w których zapewniono odpowiednią liczbę miejsc dysponowały 
wcześniej wystarczającą bazą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach albo podjęły działania, by przygotować dodatkowe miejsca dla 
dzieci trzyletnich. W ramach tych działań:

 − dokonywano adaptacji i wyposażenia dodatkowych pomieszczeń w ist-
niejących przedszkolach, w celu stworzenia warunków do utworzenia 
nowych grup przedszkolnych111;

 − tworzono nowe oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub 
wydłużano pracę już funkcjonujących (np. z pięciu do dziesięciu godzin)112; 

 − wybudowano nowe przedszkola113;
 − zawarto umowy na realizację tego zadania z placówkami niepublicz-

nymi wyłonionymi w otwartym konkursie ofert na dodatkowe miejsca 
przedszkolne.

W 13 gminach114 złożono do placówek wychowania przedszkolnego na lata 
szkolne 2017/2018 i 2018/2019 średnio od 30% do 60% więcej nowych 
wniosków o przyjęcie niż było tam wolnych miejsc115. Ponadto w gminie 
Łaszczów złożono w tych latach do jedynego funkcjonującego w gminie 
przedszkola odpowiednio o 34% i 64% więcej wniosków niż było wolnych 
miejsc.

W części z tych gmin podejmowano w trakcie procesu rekrutacji lub 
po jego zakończeniu działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc 
wychowania przedszkolnego. W okresie objętym kontrolą działania te nie 

107  W gminach: Brzeg, Krosno, Mielec, Przemyśl, Zamość i Dopiewo.
108  O przyjęcie do placówek wychowania przedszkolnego mogli wnioskować także rodzice dzieci, 

które nie ukończyły trzech lat oraz zamieszkali w innej gminie, stąd dopuszczalna wartość tego 
wskaźnika mogła przekraczać 100%.

109  W gminach: Augustów, Biała Podlaska, Grajewo, Suwałki, Jarosław, Chełm i Skarżysko-Kamienna.
110  W gminach: Kórnik, Gostyń i Środa Wielkopolska.
111  W gminach Brzeg, Chełm, Skarżysko-Kamienna, Przemyśl i Augustów.
112  W gminach: Krosno, Dopiewo, Grajewo i Suwałki.
113  W gminach: Mielec i Jarosław.
114  W gminach: Dobrzeń Wielki, Kolonowskie, Zawadzkie, Bielsk Podlaski, Majdan Królewski, 

Gogolin, Zambrów, Luboń, Świdnik, Busko-Zdrój, Chęciny, Sędziszów, Strawczyn.
115  W gminie Gogolin i Bielsk Podlaski wskaźnik liczby złożonych wniosków na rok szkolny 

2018/2019 w stosunku do wolnych miejsc wynosił odpowiednio 269% i 162%.  Jego wysokość 
może nie być w pełni miarodajna, gdyż w gminach tych dopuszczano możliwość wnioskowania 
do więcej niż jednej placówki przy zaznaczeniu, że w każdym przypadku jest to placówka 
pierwszego wyboru, co mogło powodować dublowanie liczby chętnych.
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przyniosły spodziewanych rezultatów, ponieważ były niewystarczające lub 
lokalizacja nowo utworzonych miejsc nie odpowiadała w pełni istniejącym 
potrzebom116.
W gminach tych poziom upowszechnienia wychowania przedszkolnego 
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 był w odniesieniu do dzieci 
trzy- i czteroletnich niższy niż średni w kraju. 
W ww. latach odpowiednio 73,6% i 77,8% dzieci trzyletnich uczestniczyło 
w Polsce w edukacji przedszkolnej117. W gminach, w których nie przygo-
towano dla dzieci najmłodszych odpowiedniej liczby miejsc, nie udało się 
uzyskać takiej popularności edukacji dzieci najmłodszych. Wskaźnik upo-
wszechnienia w grupie dzieci trzyletnich wynosił w dziewięciu z tych gmin 
w roku szkolnym 2017/2018 od 26,1% do 65,7%118, zaś w roku szkolnym 
2018/2019 od 15,8% do 68%119.
W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 średnio 86,6% i 89,3% 
populacji dzieci czteroletnich uczęszczało do placówek wychowania 
przedszkolnego. Nie udało się uzyskać takiego poziomu upowszechnienia 
w gminach, w których sieć placówek wychowania przedszkolnego nie była 
adekwatna do zgłoszonych potrzeb. W roku szkolnym 2017/2018 w dwu-
nastu gminach średnio 42,7% do 85%120 dzieci czteroletnich uczęszczało 
do placówek wychowania przedszkolnego, a w następnym roku od 40,2 % 
do 86%121.

Przebieg rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego na lata 
szkolne 2017/2018 i 2018/2019 wskazuje, że nie wszystkie dzieci dostały 
się do placówek „pierwszego wyboru”, tj. takich, które zostały przez ich 
rodziców wybrane, jako najbardziej odpowiadające potrzebom. Na rok 
szkolny 2017/2018 złożono w gminach objętych kontrolą 10 924 wnio-
sków o przyjęcie do placówek wychowania przedszkolnego. Do placówek 
„pierwszego wyboru” nie dostało się 2663 dzieci (25%), w tym w 14 gmi-
nach122, w których wystąpił niedobór miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego – 30% dzieci. Na rok szkolny 2018/2019 złożono 11 425 
wniosków, a 2606 dzieci (24%) nie uzyskało miejsca w wybranej przez 
rodziców placówce, w gminach, w których nie zapewniono wszystkim dzie-
ciom miejsc w placówkach – 31%. W wybranym przedszkolu nie znalazły 

116  Działania takie podejmowano w gminach: Kolonowskie, Gogolin, Busko-Zdrój, Zawadzkie, Majdan 
Królewski, Bielsk Podlaski.

117  Dane SIO.
118  Najmniej w gminach: Łaszczów (29,5%), Majdan Królewski (27,3%), Chęciny (42%), Strawczyn 

(46%), Sędziszów (57%), Kolonowskie (55,2%), Zawadzkie (61%), Gogolin (65,6%), Busko-Zdrój 
(64,1%).

119  Najmniej w gminach: Majdan Królewski (26,1%), Łaszczów (15,8%), Chęciny (54%), Strawczyn 
(29,6%), Sędziszów (59%), Kolonowskie (61,9%), Zawadzkie (60%), Gogolin (68%), Busko-Zdrój 
(65%).

120  Najmniej w gminach: Majdan Królewski (42,7%), Łaszczów (60,4%), Chęciny (69%), Strawczyn 
(49,6%), Sędziszów (79%), Kolonowskie (76,3%), Zawadzkie (85%), Gogolin (66,1%), Zambrów 
(85,3%), Gostyń (75,5%), Kórnik (76%), Busko-Zdrój (76,1%).

121  Najmniej w gminach: Majdan Królewski (40,2%), Łaszczów (60,5%), Chęciny (74%), Strawczyn 
(64%), Sędziszów (68%), Kolonowskie (79%), Zawadzkie (85%), Gogolin (76%), Zambrów (90%), 
Gostyń (86%), Kórnik (84%), Busko-Zdrój (78,3%). 

122  Por. przypis 113.

Od 25% do 30% 
dzieci nie dostało 
się do placówek 

„pierwszego wyboru”



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

49

miejsca głownie dzieci trzy- i czteroletnie, tj. odpowiednio 2449 i 2267123 
dzieci.
W 10 gminach średni wskaźnik dzieci nieprzyjętych w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019 do placówek „pierwszego wyboru” w stosunku 
do ogółu złożonych nowych wniosków nie przekraczał 15%124. Można 
uznać, że w gminach tych uzyskano dobrą dostępność przestrzenną pla-
cówek wychowania przedszkolnego oraz wyrównaną jakość opieki świad-
czonej przez te placówki. 
W innych 10 gminach wskaźnik ten wynosił 30%–45%, co może świad-
czyć o niedostosowaniu rozkładu przestrzennego placówek do potrzeb 
rodzin125 lub preferowania przez rodziców jednostek o określonym profilu 
opieki i/lub realizowanym programie (np. w Dopiewie, gdzie funkcjono-
wały oddziały przedszkolne w systemie Montessori).
We wszystkich gminach objętych kontrolą funkcjonowały takie placówki, 
do których było bardzo dużo chętnych (więcej niż wolnych miejsc) oraz 
takie, które cieszyły się mniejszym zainteresowaniem rodziców.  
W 14 gminach, od 20% do 40% ogółu placówek przedszkolnych, wskaź-
nik liczby nowych wniosków do liczby wolnych miejsc wynosił od 110% 
do 150%126. Wynikało to najczęściej z dogodnego położenia tych placó-
wek (dostępności przestrzennej) oraz z tego, że placówki, do których było 
najwięcej chętnych były położone w rejonach miasta zamieszkałych przez 
młode rodziny oraz przedstawiały ciekawą ofertę lub oferowały oczeki-
waną jakość usług.
W pozostałych gminach wskaźnik ten był wyższy, tj. przekroczył 150% 
w odniesieniu do więcej niż 40% samorządowych placówek wychowania 
przedszkolnego, co było wynikiem spotęgowania wyżej opisanego czynnika 
(dostępności i jakości usług) przez ogólny niedobór miejsc wychowania 
przedszkolnego w tych gminach.

Przykład

Największą popularnością w gminie Skarżysko-Kamienna cieszyły się Przed-
szkola Publiczne nr 4 i 6. Zdaniem rodziców dzieci uczęszczających do tych pla-
cówek o popularności tych przedszkoli decydowały kwalifikacje zatrudnionych 
tam pracowników oraz lokalizacja placówek i łatwy do nich dojazd.

Tylko w jednej z pięciu placówek przedszkolnych w Bielsku Podlaskim liczba 
złożonych wniosków była mniejsza od liczby przewidywanych wolnych miejsc. 
W pozostałych czterech placówkach złożono łącznie, w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio 239 i 231 wniosków, przy 168 i 158 
wolnych miejscach. Najwyższy wskaźnik (191%) liczby wniosków o przyjęcie 
do liczby wolnych miejsc wystąpił w oddziałach przedszkolnych w Szkole 
Podstawowej nr 2.

123  Informacje dotyczące liczby dzieci, które nie dostały się do wybranych placówek z podziałem 
na grupy wiekowe pochodzą także z badania kwestionariuszowego przeprowadzonego przez 
NIK.

124  W gminach: Brzeg, Augustów, Grajewo, Jarosław, Krosno, Przemyśl, Biała Podlaska, Chełm, 
Zamość i Skarżysko-Kamienna.

125  W gminach: Gogolin, Kolonowskie, Zawadzkie, Majdan Królewski, Łaszczów, Świdnik, Busko-
Zdrój i Sędziszów.

126  W gminach: Brzeg, Krosno, Mielec, Przemyśl, Zamość, Dopiewo, Augustów, Biała Podlaska, 
Grajewo, Suwałki, Jarosław, Chełm, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska.

Przestrzenna dostępność 
opieki przedszkolnej
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Dane pozyskane od gmin w badaniu kwestionariuszowym przeprowa-
dzonym w województwach, w których prowadzono kontrolę127 wskazują, 
że po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio w 74% i 89% gmin zapewniono 
miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom 
w wieku od 3 do 6 lat, których rodzice o to wnioskowali. 
W roku szkolnym 2017/2018 w 162 gminach (29% gmin, które wzięły 
udział w ww. badaniu [N=565]) zabrakło miejsc głównie dla dzieci trzy- 
i czteroletnich (w tym w 18% gmin dla nawet 25% dzieci w tym wieku, 
a w 7% dla więcej niż 25% dzieci). Ogółem nie dostało się do placówek 
4955 dzieci, w tym 91% stanowiły dzieci trzy- i czteroletnie. W 37% gmin, 
w których nie wszystkie dzieci dostały się do placówek wychowania przed-
szkolnego wystąpił deficyt miejsc w placówkach wychowania przedszkol-
nego, w pozostałych gminach były jeszcze wolne miejsca w przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych w szkołach (wykres nr 4).
W roku szkolnym 2018/2019 w 111 gminach (15% gmin, które wzięły 
udział w ww. badaniu [N=751]) zabrakło miejsc, do placówek „pierwszego 
wyboru” (w ramach rekrutacji podstawowej) nie dostało się 7997 dzieci 
w tym 86% stanowiły dzieci trzy- i czteroletnie. Brakowało miejsc w 25% 
gmin, w pozostałych występowała nadwyżka miejsc, co może świadczyć 
o niedostosowaniu sieci tych placówek do potrzeb (wykres nr 5).

Wykres nr 4 
Gminy, w których uruchomiono postępowanie uzupełniające  w rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018, ze względu na liczbę miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego tabela 2.1.C, Załącznik nr 5.

127  Szerszy ich opis znajduje się w Załączniku 6.5, str. 81.

Wyniki rekrutacji 
w województwach, 
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Wykres nr 5 
Gminy, w których uruchomiono postępowanie uzupełniające  w rekrutacji na rok szkolny 
2018/2019, ze względu na liczbę miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania kwestionariuszowego tabela 2.2.C, Załącznik nr 5.

5.3.4. Dzieci nieprzyjęte do placówek wychowania przedszkolnego 
Jeśli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzy-
stania z wychowania przedszkolnego, zgłoszonych podczas postępowania 
rekrutacyjnego do publicznej placówki przewyższy liczbę miejsc w tym 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub tej innej formie wychowania 
przedszkolnego, dyrektor tej placówki informuje wójta o nieprzyjęciu 
dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawo-
wej lub innej formy wychowania przedszkolnego (art. 31 ust. 10 ustawy  
– Prawo oświatowe). Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom 
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego128, dyrektor publicznej placówki wychowa-
nia przedszkolnego przekazuje wójtowi do dnia 15 maja roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, 
informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapew-
nić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych 
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej 
formy wychowania przedszkolnego129.

Wójt jest wtedy obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne 
przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo 
miejsce w placówce niepublicznej wyłonionej w otwartym konkursie ofert 
na dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego. Czas pracy wskazanej 
przez wójta innej placówki powinien być zbliżony do czasu pracy placówki, 
do której wnioskowali rodzice. W miarę możliwości powinna być to pla-
cówka położona najbliżej przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

128  Dz. U. poz. 875. Obowiązywało do 31 grudnia 2017 r. i zostało zastąpione rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom 
samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2425).

129  Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzeń, do dnia 15 października roku szkolnego, na który została 
przeprowadzona rekrutacja, wójt przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, 
którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 
30 września roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

52

podstawowej albo innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie, 
do którego wnioskowali rodzice (art. 31 ust. 11 ustawy – Prawo oświa-
towe).

W gminach objętych kontrolą podejmowano działania związane ze wska-
zaniem innych placówek wychowania przedszkolnego dzieciom dopiero 
po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (podstawowego i uzupeł-
niającego), tj. po wyczerpaniu możliwości poszukiwania innych miejsc 
przez rodziców, którzy mogli składać ponownie wnioski do tych placówek, 
w których były wolne miejsca. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 
w gminach tych wskazano miejsca odpowiednio 1259 i 821 dzieciom130; 
z przedstawionej propozycji skorzystało średnio 26% z nich. 

Tylko w 11 gminach prawidłowo realizowano to zadanie, tj. wójt wskazywał 
pisemnie miejsca w innych placówkach wychowania przedszkolnego dzie-
ciom, które nie zostały przyjęte do wybranego przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole131. Dodatkowo w trzech gminach (w jednym lub 
obydwu latach objętych kontrolą) nie było potrzeby podejmowania takich 
działań, gdyż wszyscy rodzice zamieszkali na ich terenie znaleźli dla swoich 
dzieci miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego132. Zapropono-
wane placówki zapewniały czas opieki zbliżony do pierwotnie wybranej 
przez rodziców i najczęściej znajdowały się w niewielkiej od niej odległości. 
Zdarzały się sytuacje, że rodzice otrzymywali propozycje miejsc w wię-
cej niż jednej placówce albo dyrektorzy przedszkoli, do których rodzice 
wnioskowali o przyjęcie (lub pracownicy urzędów gmin) kontaktowali się 
z rodzicami, by wysondować jakie były ich oczekiwania dotyczące warun-
ków realizacji opieki przedszkolnej i zaproponować najbardziej odpowied-
nią placówkę.

Przykłady

Burmistrz Miasta Augustów, po uzyskaniu od dyrektorów poszczególnych 
przedszkoli informacji o liczbie dzieci, które nie zostały przyjęte do wybra-
nych placówek w postępowaniu rekrutacyjnym wskazał rodzicom tych dzieci 
po dwie placówki do wyboru, w których dzieci mogłyby być objęte wychowa-
niem przedszkolnym.

W roku 2018/2019 z pism skierowanych do prezydenta Krosna przez dyrekto-
rów placówek przedszkolnych wynikało, że po zakończeniu pierwszego etapu 
rekrutacji do przedszkoli w gminie nie zostało przyjętych 10 dzieci. Dyrektorzy 
ww. przedszkoli skontaktowali się z rodzicami nieprzyjętych dzieci w celu 
ustalenia, czy są oni zainteresowani edukacją ich dzieci w innych placówkach. 

130  Do placówek pierwszego wyboru nie dostało się w gminach objętych kontrolą odpowiednio 2663 
i 2606 dzieci. W grupie tej znajdowały się także dzieci w wieku poniżej 3 lat, którym gmina nie 
ma obowiązku zapewnić miejsc w przedszkolu, dodatkowo w ośmiu gminach nie stosowano 
procedury wskazywania dzieciom nieprzyjętym innych miejsc w przedszkolach. Wskazano 
miejsca odpowiednio 12% i 9% rodzicom, wnioskującym o przyjęcie dzieci do przedszkoli.

131  W gminach: Grajewo, Jarosław, Mielec, Przemyśl, Dopiewo, Gostyń, Kórnik, Luboń, Biała Podlaska, 
Chełm i Zamość.

132  W gminach Brzeg i Środa Wielkopolska w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 i gminie 
Augustów w roku szkolnym 2017/2018.
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Rodzice dzieci trzyletnich, które nie dostały się do wybranych placówek 
najczęściej rezygnowali z opieki w zaproponowanych placówkach lub zapi-
sywali dzieci do przedszkoli niepublicznych.

Przykłady

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 rodzicom odpowiednio 33 i 12 
dzieci z terenu miasta Przemyśl, nieprzyjętych do wybranych przedszkoli, 
wskazano inną placówkę wychowania przedszkolnego. Z oferty skorzystali 
w roku szkolnym 2017/2018 rodzice jednego dziecka, a w roku 2018/2019 
– żadnego. 

Na rok szkolny 2017/2018 nie przyjęto w Mielcu do żadnego przedszkola  
27 dzieci trzyletnich. Wyniki kontroli oraz informacje uzyskane z gminy wska-
zują, że rodzice 17 z nich zrezygnowali z ubiegania się o miejsce w przedszkolu, 
a ośmiu kandydatów trafiło do przedszkoli niepublicznych.

W 16 gminach nie stosowano prawidłowo procedury przewidzianej 
w art. 31 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, w tym w 14, w których 
wystąpiły największe niedobory miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego. W ośmiu gminach wójtowie nie wskazywali wszystkim 
nieprzyjętym do przedszkoli dzieciom placówek, w których mogłyby być 
objęte wychowaniem przedszkolnym133. W ośmiu innych gminach wska-
zywano takie placówki, które nie spełniały jednak wymogów art. 31 ust. 9 
i 10 ustawy – Prawo oświatowe, tj. były to placówki niepubliczne, które nie 
zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na dodatkowe miejsca  lub 
czas ich pracy znacząco różnił się od czasu pracy placówki wybranej przez 
rodziców. 
Korzystanie z opieki przedszkolnej we wskazanych placówkach było zwią-
zane z dodatkową niedogodnością, wynikająca z ich oddalenia od wybra-
nego przedszkola lub miejsca zamieszkania rodzin134 (powyżej 3 km135).

Niewskazywanie przez wójtów miejsc w innych placówkach wychowania 
przedszkolnego wynikało z tego, że dyrektorzy przedszkoli nie informo-
wali wójtów (i nie byli zobowiązywani do takich działań) o liczbie dzieci, 
które nie dostały się do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole. 
Rodzice tych dzieci, nie do końca świadomi swoich praw, nie oczekiwali 
wskazania innej placówki i na „własną rękę” organizowali dzieciom opiekę. 
Pominięcie tej procedury wynikało także z niedoboru miejsc w przedszko-
lach (głównie dla dzieci w wieku trzech i czterech lat) – wówczas wójt nie 
miał możliwości wskazania odpowiedniej placówki na terenie gminy. 

133  W gminach: Skarżysko-Kamienna, Bielsk Podlaski, Świdnik, Łaszczów (rok szkolny 2017/2018), 
Krosno (rok szkolny 2017/2018), Suwałki (rok szkolny 2018/2019), Zambrów (rok szkolny 
2018/2019), Gogolin oraz Zawadzkie (nie wskazano miejsca jednemu dziecku na rok szkolny 
2018/2019). W gminach Suwałki i Skarżysko-Kamienna nie brakowało miejsc wychowania 
przedszkolnego.

134  W gminach: Łaszczów (rok szkolny 2018/2019), Busko-Zdrój, Chęciny, Strawczyn, Majdan 
Królewski, Gogolin, Sędziszów, Kolonowskie (rok szkolny 2018/2019).

135  Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy – Prawo oświatowe dzieciom pięcioletnim i dzieciom 
realizującym roczne przygotowanie przedszkolne (oraz dzieciom niepełnosprawnym), którym 
wskazano placówkę wychowania przedszkolnego oddaloną powyżej 3 km, przysługiwał 
bezpłatny transport (lub zwrot kosztów poniesionych przez rodziców na ten cel); uprawnienie 
to nie obejmuje dzieci młodszych, którym najczęściej wskazywano inne, oddalone placówki 
(szerzej opisano kwestię dowożenia dzieci w pkt 5.3.5).
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Przykłady

Z uwagi na większą liczbę dzieci nieprzyjętych (trzy- i czterolatków) w Świd-
niku niż liczba wolnych miejsc dla tej grupy wiekowej, Burmistrz nie wskazy-
wał miejsc dla dzieci nieprzyjętych.

Burmistrz Łaszczowa nie wskazał pisemnie rodzicom innej publicznej placówki 
przedszkolnej mimo przekazania przez dyrektora przedszkola informacji o nie-
przyjęciu 14 dzieci na rok szkolny 2017/2018.

W roku szkolnym 2017/2018 po rekrutacji do pięciu placówek przedszkolnych 
w Krośnie nie przyjęto łącznie dziesięcioro dzieci. Dyrektorzy tych placówek 
nie przekazali odpowiedniej informacji do Urzędu Miasta.

W Bielsku Podlaskim nie stosowano procedury, według której dyrektorzy pla-
cówek powinni poinformować Burmistrza o nieprzyjęciu dzieci do placówki 
wychowania przedszkolnego, a Burmistrz – pisemnie wskazać rodzicom inne 
publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podsta-
wowej. Według wyjaśnień dyrektorów placówek, mieli oni przekazywać tele-
fonicznie organowi prowadzącemu informacje o kandydatach nieprzyjętych.

W dwóch gminach, z powodu braku miejsc w przedszkolach samorządo-
wych, wskazywano rodzicom dzieci trzyletnich nieprzyjętych do przed-
szkoli miejsca w placówkach niepublicznych (pełnopłatnych), które nie 
zostały wybrane w otwartym konkursie ofert (na podstawie art. 90 ust. 1g 
ustawy o systemie oświaty)136 lub w przedszkolach prowadzonych przez 
inne gminy137; nie wypełniało to jednak wymogów art. 31 ust. 9 i 10 ustawy 
– Prawo oświatowe.

Przykład

W roku szkolnym 2018/2019 w gminie Kolonowskie nie zapewniono wszyst-
kim dzieciom miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zlokalizo-
wanych na obszarze gminy. W konsekwencji, 19 dzieciom spośród 20 nieprzy-
jętych do gminnych placówek Burmistrz wskazał przedszkola prowadzone 
przez gminy Jemielnica, Strzelce Opolskie i Ozimek (położone w odległości 
16–22 km od placówki pierwotnie wybranej przez rodziców). 

W sześciu gminach, z powodu deficytu miejsc w przedszkolach, w których 
zapewniano dziesięciogodzinną opiekę, wskazywano nieprzyjętym do nich 
dzieciom trzyletnim, miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych o pięciogodzinnym czasie pracy.

Przykłady

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 
nie dostało się do Przedszkola Samorządowego w Chęcinach 33 dzieci. Bur-
mistrz wskazał rodzicom tych dzieci miejsca w pięciogodzinnym oddziale 
przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Chęcinach. 

W roku szkolnym 2018/2019 siedmioro dzieci trzyletnich nie zostało przy-
jętych do przedszkola w Majdanie Królewskim. Wójt pisemnie wskazał, jako 
miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego, pięciogodzinny oddział 
przedszkolny w Brzostowej Górze – dla dwojga dzieci i punkt przedszkolny 

136  W gminie Sędziszów na rok szkolny 2017/2018.
137  W gminie Kolonowskie.
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w Krzątce (czynny tylko w niektóre dni tygodnia) – dla pięciorga dzieci. Pla-
cówki te znajdowały się w odległości od 3 do 7 km od placówki pierwotnie 
wybranej przez rodziców.

Na rok szkolny 2018/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój wskazał 47 
dzieciom w wieku trzech lat, które nie dostały się do przedszkoli w Busku-
-Zdroju miejsca w placówce wychowania przedszkolnego w Szańcu. W przed-
szkolu tym zapewniono opiekę w czasie krótszym o 2,5 godziny niż w wybranej 
przez rodziców placówce, a ponadto placówka ta znajdowała się w znacznej 
odległości (9 km) od wybranych przez rodziców przedszkoli.

W roku szkolnym 2018/2019 w gminie Łaszczów wskazano dzieciom trzy-
letnim nieprzyjętym do przedszkola oferującego opiekę dziewięciogodzinną, 
miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole w Zimnie (oddalonej od przed-
szkola o 5,4 km), w którym zajęcia odbywały się przez trzy dni po pięć godzin 
dziennie i dwa razy w tygodniu po sześć godzin dziennie. 

W tych ośmiu gminach rodzice najczęściej nie skorzystali ze wskazanych 
przez wójtów placówek, oferujących czas opieki przedszkolnej krótszy 
od oczekiwanego i znacznie oddalonych od wybranej pierwotnie placówki 
(w konsekwencji od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodziców). 
Z zaproponowanych miejsc w tych gminach skorzystało średnio ok. 10% 
rodziców, w tym w czterech – nie skorzystał żaden rodzic.

Potwierdzają to wyniki badania opinii publicznej138, z których wynika, 
że odległość od placówki wychowania przedszkolnego stanowiła dla 
71% respondentów jeden z najważniejszych kryteriów wyboru placówki 
wychowania przedszkolnego. Dla 32% znaczenie miało dostosowanie pracy 
placówki do potrzeb rodziców – w tej grupie najwięcej rodziców podkre-
ślało jak ważny jest elastyczny czas pracy placówki. Tylko połowa badanych 
była świadoma, że gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu 
wszystkim dzieciom. Co czwarty rodzic (26%) nie miał żadnej wiedzy 
na ten temat. Wśród osób, które informacje o rekrutacji czerpały bezpo-
średnio w placówce, takiej wiedzy nie miało 30% rodziców.

Na problem dostępności dzieci trzyletnich do wychowania przedszkolnego 
uwagę zwrócił Rzecznik Praw Dziecka139. Zdaniem Rzecznika, na skutek 
niedostosowania sieci publicznych placówek przedszkolnych do potrzeb 
rodziców, gminy wskazują przedszkola znacznie oddalone od miejsca 
zamieszkania, co w konsekwencji prowadzi do rezygnacji z posyłania 
dziecka do przedszkola. Ponadto Rzecznik zwrócił uwagę, że dostosowanie 
budynków przedszkoli do większej liczby dzieci może skutkować ograni-
czeniem dostępności dzieci do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

5.3.5. Warunki realizacji opieki przedszkolnej
Liczba dzieci w oddziale przedszkola oraz w oddziale przedszkolnym 
w szkole powinna wynosić nie więcej niż 25. Oddział ten powinien obejmo-
wać dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zaintereso-
wań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. Liczba dzieci w oddziale 

138  Opisanych szerzej w Załączniku 6.4, str. 67.
139  Pismo ZEW.422.12.2017. MP z 17 maja 2017 r. skierowane do Ministra Edukacji Narodowej.
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przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu 
ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej 
i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 
20, w tym nie więcej niż piecioro dzieci lub uczniów niepełnosprawnych 
(§ 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli140). 

W dziewięciu gminach nie zapewniono odpowiednich warunków reali-
zacji opieki, gdyż dopuszczono do przekroczenia (nawet o troje dzieci) 
liczebności oddziałów przedszkolnych141. Powodem decyzji o przyjęciu 
dodatkowych dzieci był brak miejsc w placówkach i przekonanie, że niska 
frekwencja dzieci „wyrówna” te niedogodności. Tworzone oddziały z reguły 
były jednolite wiekowo (tj. łączono w oddziałach dzieci w zbliżonym wieku 
np. trzy- i czterolatki). Tylko w gminach Dopiewo142 i Kolonowskie wystą-
piły przypadki niezachowania tej zasady.

Przykład

W Zambrowie w roku szkolnym 2017/2018 w dziewięciu oddziałach przed-
szkolnych przyjęto średnio o dwoje dzieci więcej niż wynikało to z przepisów 
oświatowych. W następnym roku szkolnym przekroczono liczebność w ośmiu 
oddziałach. Z wyjaśnień Burmistrza Zambrowa wynikało, że powodem było 
przyjęcie wszystkich w dzieci wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie miasta, 
których rodzice o to wnioskowali. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w przedszkolu 
publicznym (oddziale przedszkolnym w szkole) należy zapewnić bezpłatne 
nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowa-
dzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. W trzech gminach wystąpiły 
przypadki niezapewnienia dzieciom w oddziałach przedszkolnych codzien-
nej pięciogodzinnej opieki143. W dziewięciu gminach oferowano, w oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach podstawowych, tylko pięciogodzinny 
zakres opieki przedszkolnej144. Dzieci, które były odbierane przez rodziców 
później, oczekiwały na świetlicach szkolnych razem ze starszymi uczniami, 
mimo że oddział przedszkolny organizacyjnie nie wchodzi w strukturę 
szkoły, a świetlica szkolna przeznaczona powinna być tylko dla uczniów 
szkoły podstawowej (art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe). 
W większości gmin co najmniej w jednej placówce publicznej umożliwiono 
rodzicom objęcie dzieci opieką w wymiarze od ośmiu do dziesięciu godzin, 
(przedszkola pracowały, najczęściej od godziny 6:30 do 16:00) 145.

140  Dz. U. poz. 649, ze zm.
141  W gminach: Bielsk Podlaski, Zambrów, Mielec, Jarosław, Krosno, Łaszczów, Świdnik, Zamość 

i Sędziszów.
142  Jedno z przedszkoli realizowało system opieki Montessori, w którym zalecane jest tworzenie 

grup zróżnicowanych wiekowo.
143  W gminach: Busko-Zdrój, Chęciny i Łaszczów.
144  W gminach: Dobrzeń Wieki, Jarosław, Majdan Królewski, Gostyń, Środa Wielkopolska, Busko-

Zdrój, Chęciny, Sędziszów i Strawczyn.
145  W gminie Majdan Królewski w placówce samorządowej oferowano tylko pięciogodzinną opiekę. 
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Przykład

W dwóch placówkach w gminie Chęciny nie zapewniono możliwości korzy-
stania z pięciogodzinnej opieki przedszkolnej odpowiednio w jednym i dwóch 
dniach w tygodniu, gdyż oddziały te pracowały w tych dniach od 8:00 do 12:00 
lub do 12:30 (a w inne dni dłużej, np. do 14:00).

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli, przedszkole funkcjonuje przez 
cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący 
przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora i rady przedszkola, a w przy-
padku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora i rady 
rodziców. 
W pięciu gminach nie zapewniono możliwości korzystania z opieki waka-
cyjnej lub nie zachowano wymaganej procedury ustalania przerw w funk-
cjonowaniu placówek, tj. przerwy ustalano „odgórnie” bez udziału rad 
rodziców146. W większości pozostałych gmin także stosowano uproszczoną 
procedurę ustalania dyżurów wakacyjnych, ograniczając się do zaplanowa-
nia ich terminów w arkuszu, ale każde z przedszkoli zostało zobowiązane 
do stworzenia możliwości korzystania z opieki w czasie wakacji. W gmi-
nach, w których w czasie wakacji pracowały wszystkie przedszkola, z opieki 
takiej skorzystało w roku szkolnym 2017/2018 prawie ¼ dzieci uczęsz-
czających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (np. w Zawadzkiem 
24,2%, w Krośnie 26,1%).

Zgodnie z art. 108 ustawy – Prawo oświatowe przedszkole, w ramach zadań 
statutowych, zapewnia dzieciom możliwość korzystania z pomieszczeń 
do nauczania, wychowania i opieki, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-
-higienicznych i szatni oraz posiłków. Wszystkie placówki dysponowały 
ww. pomieszczeniami oraz dawały możliwość korzystania z posiłków147. 
W okresie objętym kontrolą w sześciu gminach148 wystąpiły jednak przy-
padki niezapewnienia w pełni bezpiecznych warunków realizacji opieki 
przedszkolnej gdyż nie realizowano tam zaleceń Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, organu nadzoru budowalnego lub wójt nie realizował żadnych 
działań nadzorczych w tym zakresie (tj. nie egzekwował wymaganych kon-
troli wewnętrznych placówek149).

Placówki wychowania przedszkolnego najczęściej nie dysponowały salami 
gimnastycznymi. Tylko w czterech gminach we wszystkich (lub w większo-
ści) placówek były odrębne pomieszczenia do realizacji zajęć rozwijających 
sprawność fizyczną dzieci150 (do prowadzenia których zobowiązuje art. 28 

146  W gminach: Busko-Zdrój, Sędziszów (w sierpniu 2018 r.), Chęciny, Łaszczów i Skarżysko- 
-Kamienna. 

147  Przygotowywanych we własnych stołówkach lub dostarczanych z zewnątrz w formie cateringu.
148  W gminach Kórnik, Busko-Zdrój, Kolonowskie, Zawadzkie, Jarosław, Przemyśl. W każdej z gmin 

badaniu poddano dokumentację dotyczącą czterech placówek wychowania przedszkolnego.
149  Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie 

warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe) oraz nadzór nad 
przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników i uczniów (art. 57 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. ustawy). Zadania te, zgodnie z art. 29 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykonuje wójt.

150  W gminach: Jarosław, Biała Podlaska oraz Kórnik i Luboń.
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ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe). W części placówek, które wcześniej 
dysponowały takimi pomieszczeniami zostały one przystosowane od roku 
szkolnego 2017/2018 dla dodatkowej grupy przedszkolnej. Odrębne 
pomieszczenia do realizacji zajęć ruchowych pozwalały na pełną realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zgodnie z załączni-
kiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierp-
nia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół151 oraz załączni-
kiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stop-
nia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej152, zadaniem przedszkola 
jest wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 
Dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach 
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 
W podstawie programowej wprowadzonej od 2017 r. uznano, że szcze-
gólne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, 
które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, 
ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

Minister Edukacji Narodowej podejmował sprawy związane z konieczno-
ścią stworzenia dzieciom przewlekle chorym, odpowiednich warunków 
podczas ich pobytu w przedszkolu, prezentując stanowisko, że zapewnie-
nie tych warunków należy do obowiązków dyrektora placówki (zgodnie 
z art. 68 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 
i 5a ustawy o systemie oświaty)153. Dyrektor przedszkola publicznego 
wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, 
sprawuje nad nimi opiekę oraz stwarza warunki do ich harmonijnego roz-
woju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. W reali-
zacji tego obowiązku uczestniczy także organ prowadzący przedszkole 
publiczne, który odpowiada za działalność przedszkola. 

W sytuacji, gdy dziecko przewlekle chore wymaga podawania leków lub 
innych koniecznych działań w trakcie pobytu w przedszkolu, niezbędne 
jest udzielenie przez rodziców (opiekunów prawnych) stosownego upo-
ważnienia dla dyrektora szkoły lub nauczyciela oraz wyrażenie zgody przez 
pracownika szkoły, który będzie realizował te zadania. Ustalenie wewnętrz-
nych procedur w zakresie opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłym 

151  Dz. U. poz. 977, ze zm.
152  Dz. U. poz. 356, ze zm.
153  Stanowisko MEN dotyczące zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole lub 

placówce (pismo nr DZSE.WSPE.523.565.2014 z 29 grudnia 2014 r.), odpowiedź Ministra Edukacji 
Narodowej na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dotyczące zagwarantowania w przedszkolu 
bezpiecznych warunków pobytu i właściwej opieki nad dziećmi z chorobami przewlekłymi 
(pismo nr DWKl-WWR.513.30.2016.AZ z 22 grudnia 2016 r.), odpowiedź na petycję dotyczącą 
objęcia kształceniem specjalnym dzieci przewlekle chorych (pismo nr DWKI-WSPE.053.2.2018.
KRT z 23 sierpnia 2018 r.).
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i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zdrowotnych tych dzieci oraz 
możliwości danej placówki może sprzyjać podejmowaniu takich działań154.

Dzieci z niepełnosprawnościami były przyjmowane do oddziałów ogólnodo-
stępnych, korzystały z możliwości opieki w oddziałach integracyjnych funk-
cjonujących w placówkach wychowania przedszkolnego w 14 gminach155  
i/lub w oddziałach specjalnych (pięć gmin156). Problemem jednak okazało 
się zapewnienie opieki dzieciom chorującym na przewlekłe schorzenia, 
wymagające ciągłej kontroli i podawania leków oraz zapewnienie dzieciom 
z alergiami pokarmowymi możliwości spożywania dietetycznych posiłków.

W placówkach funkcjonujących w 17 gminach dostosowywano (na wnio-
sek rodziców) żywienie dzieci do indywidulanych potrzeb, przygotowując 
np. posiłki bezmleczne lub bezglutenowe157. Dzieci chorujące przewlekle 
najczęściej nie mogły jednak uzyskać odpowiedniego wsparcia. W placów-
kach funkcjonujących aż w 15 gminach zastrzegano, że nie mogą być tam 
podawane żadne leki158. W ośmiu innych gminach stwierdzono, że nie 
przygotowano się na takie sytuacje, gdyż dotychczas one nie wystąpiły159. 
W statutach placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących w tych 
gminach można było spotkać zapisy wykluczające możliwość podawania 
jakichkolwiek leków dzieciom lub ograniczające możliwość przyjmowania 
do przedszkoli dzieci z problemami zdrowotnymi.

Przykład

W statutach trzech placówek (z dziewięciu funkcjonujących w gminie Busko-
-Zdrój) umieszczono zapisy, które świadczyły o tym, że dzieci z problemami 
zdrowotnymi lub niepełnosprawnościami mogły mieć utrudniony dostęp 
do wychowania przedszkolnego. W dwóch z nich zobowiązano bowiem rodzi-
ców do przedłożenia zaświadczenia o możliwości przebywania dziecka niepeł-
nosprawnego w grupie dzieci zdrowych, a w trzeciej dopuszczono możliwość 
skreślenia przez dyrektora takiego dziecka z listy wychowanków.

W statutach przedszkoli funkcjonujących w Zamościu wprowadzono zapisy, że 
w przedszkolu nie podaje się żadnych leków, nawet na prośbę rodziców.

154  Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych oraz zwiększenie 
efektywności udzielanych tam świadczeń zdrowotnych, zakłada rządowy projekt ustawy o opiece 
zdrowotnej nad uczniami, który wpłynął do Sejmu 14 marca 2019 r. Projekt ten określa zasady 
sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi, w tym przewiduje możliwość podawania 
leków w placówce przez przeszkolonych w tym zakresie. Por. także przypis nr 21. Źródło: http://
www.sejm.gov.pl/ sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3297, dostęp 15 kwietnia 2019 r.

155  W gminach: Chełm, Świdnik, Zamość, Skarżysko-Kamienna, Brzeg, Zawadzkie, Augustów, Bielsk 
Podlaski, Suwałki, Zambrów, Mielec, Środa Wielkopolska, Przemyśl i Luboń.

156  W gminach: Suwałki, Krosno, Przemyśl, Zamość i Chełm.
157  W gminach: Brzeg, Gogolin, Zawadzkie, Augustów, Bielsk Podlaski Grajewo, Suwałki, Dopiewo, 

Gostyń, Kórnik, Środa Wielkopolska, Chełm, Łaszczów, Świdnik, Zamość, Skarżysko-Kamienna  
i Strawczyn.

158  W gminach: Brzeg, Gogolin, Grajewo, Suwałki, Zambrów, Jarosław, Przemyśl, Zamość, Chełm, 
Biała Podlaska, Busko-Zdrój, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Chęciny i Stąporków.

159  Dobrzeń Wielki, Kolonowskie, Majdan Królewski, Mielec, Dopiewo, Łaszczów, Kórnik i Biała 
Podlaska.
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Tylko w placówkach funkcjonujących w ośmiu gminach przygotowano się, 
by w przedszkolach ogólnodostępnych160 lub tylko w tych, które prowadzą 
oddziały integracyjne161 udzielać odpowiedniej pomocy przewlekle cho-
rym, w tym podawać im leki. 

Przykłady

W roku szkolnym 2018/2019 w jednym z przedszkoli w Augustowie przeszko-
lony pracownik administracyjny (posiadający podpisany z rodzicami dziecka 
stosowny kontrakt) podawał choremu dziecku insulinę i pomagał mierzyć 
poziom cukru we krwi. W placówce wprowadzono procedurę dotyczącą poda-
wania leków dzieciom przewlekle chorym oraz postępowania w sytuacjach 
nagłych. 

Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Luboniu uczęszczały dzieci 
chore na cukrzycę. Dyrekcja zapewniła dla czterech osób, które wyraziły zgodę 
na objęcie opieką diabetyka, szkolenie na temat opieki nad takimi dziećmi. 
Pomiaru poziomu glukozy, podawania insuliny nauczyciele nauczyli się 
od rodziców. Przekazanie przez rodziców uprawnień do wykonania czynności 
związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika, były zawierane 
w umowie pisemnej między stronami. W ocenie dyrektorki tej placówki pod-
stawą funkcjonowania dziecka chorego na cukrzycę w przedszkolu jest dobra 
współpraca z rodzicami. 

Dyrektorzy placówek zwracali uwagę na brak unormowań w prawie 
oświatowym, które jasno określałyby zasady podawania leków dzieciom 
w przedszkolach (w placówkach tych nie funkcjonują gabinety profilaktyki 
medycznej). W maju 2010 r. ukazało się stanowisko Ministerstwa Zdro-
wia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli 
w szkole i przedszkolu, zgodnie z którym w sytuacji, gdy występuje koniecz-
ność stałego podawania uczniowi leków w szkole, rodzice dziecka – przed 
przyjęciem go do szkoły – zobowiązani są do przedłożenia informacji 
na temat tego, na jaką chorobę dziecko choruje i jakie leki na zalecenie 
lekarza przyjmuje. Rodzice podają nazwę leku i sposób dawkowania, obli-
gatoryjnie dołączając zlecenie lekarskie oraz swoje pisemne upoważnienie 
dla pielęgniarki do podawania dziecku leków. W przypadku nieobecności 
pielęgniarki, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania 
innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego 
na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę), 
czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, 
rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie (posiadanie 
wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym). Osoby przyj-
mujące takie zadanie muszą wyrazić na to zgodę. Jeśli jej nie wyrażą, pomoc 
nie będzie w placówce udzielana. Delegowanie przez rodziców uprawnień 
do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda 
pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki powinny mieć 
formę umowy (ustnej lub pisemnej) pomiędzy rodzicami dziecka przewle-
kle chorego a pracownikiem szkoły. W 2018 r. Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia zainicjowało cykl szkoleń 
dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

160  W gminach: Augustów, Krosno, Gostyń, Luboń, Świdnik i Zawadzkie.
161  W gminach Bielsk Podlaski i Środa Wielkopolska.

Tylko w ośmiu gminach 
udzielano wsparcia 

dzieciom przewlekle 
chorym



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

61

dotyczących postępowania z dziećmi przewlekle chorymi (np. na cukrzycę 
lub astmę). Na szkoleniach tych przedstawiana była istota choroby, lecze-
nie, możliwe powikłania oraz wskazywano jak szkoła/przedszkole może 
wspierać chore dzieci (tj. zapewnić bezpieczne warunki pobytu i możliwość 
podawania leków)162.

We wszystkich gminach zapewniono bezpłatny dowóz dla uprawnionych 
dzieci lub przewidziano możliwość zwrotu kosztów transportu organizowa-
nego przez rodziców (np. w Augustowie). Z transportu korzystały głównie 
dzieci z niepełnosprawnościami. Na obszarach miejskich, gdzie zapewniona 
była możliwość korzystania z placówek oddalonych nie więcej niż 3 km 
od miejsca zamieszkania dzieci, nie było konieczności organizowania trans-
portu dla pozostałych dzieci (np. w Przemyślu, Krośnie, Mielcu, Jarosławiu).

Wyniki badania opinii publicznej potwierdzają, że publiczne placówki 
wychowania przedszkolnego nie zapewniały odpowiedniego wsparcia dla 
dzieci przewlekle chorych lub z alergiami oraz, że konieczna jest poprawa 
wyposażenia tych placówek i dostosowania czasu ich pracy do potrzeb 
rodziców. Dla ponad połowy rodziców, którzy wzięli udział w badaniu 
(58%) bardzo ważna była jakość opieki przedszkolnej. Niezadowalający 
poziom tej opieki, oferowany przez placówki publiczne był wskazywany 
najczęściej (77%) jako jeden z czynników decydujących o wyborze pla-
cówki prywatnej. Rodzice byli na ogół zadowoleni z działań edukacyjnych 
przedszkola i bezpieczeństwa tej opieki. Jednak większość z nich (84%) 
oczekuje poprawy warunków wychowania przedszkolnego, w tym lep-
szego wyposażenia placówek oraz dostosowania czasu oferowanej opieki 
do potrzeb rodziców (25% rodziców oczekuje możliwości korzystania 
z opieki przedszkolnej także w czasie wakacji). W opinii dużej grupy rodzi-
ców (16%) przedszkola nie zapewniają odpowiednich warunków dla dzieci 
ze specyficznymi potrzebami.

5.4. Dokonywanie wyboru przez gminy dodatkowych placówek 
przedszkolnych

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w województwach, w których 
prowadzono kontrolę ogłoszono otwarte konkursy na dodatkowe miejsca 
w przedszkolach zaledwie w 0,9% gmin (w całej Polsce – 1,7%). Wyniki 
kontroli wskazują, że konkursy te powinny być wykorzystywane częściej, 
np. mogły być sposobem na uzyskanie dodatkowych miejsc także w czte-
rech innych gminach objętych kontrolą, w których nie zapewniono miejsc 
w przedszkolach publicznych wszystkim potrzebującym oraz w innych 
pięciu by poprawić dostosowanie rozkładu przestrzennego placówek 
do potrzeb rodzin z małymi dziećmi163. Powodem nieogłoszenia kon-

162  https://kuratorium.kielce.pl/32589/szkolenie-dziecko-z-cukrzyca/. Wcześniej (w 2008 r.  
i w 2014 r.) MEN prowadziło działania, mające na celu przygotowanie nauczycieli oraz tworzenie 
w szkołach i przedszkolach warunków do nauki dla dzieci przewlekle chorych.

163 W gminach Busko-Zdrój, Gogolin, Zawadzkie, Majdan Królewski. W gminach tych zanotowano 
wysoki wskaźnik liczby dzieci nieprzyjętych do placówek pierwszego wyboru w stosunku 
do wszystkich złożonych wniosków (szerzej pkt 5.3.3, str. 46).
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kursów była m.in. obawa przed koniecznością ponoszenia dodatkowych 
kosztów na podwyższone dotacje dla tych przedszkoli. 

W gminach objętych kontrolą, w których otwarte konkursy ogłoszono (cztery 
gminy województwa wielkopolskiego), kryteria oceny ofert dotyczyły zapew-
nienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji opieki przedszkol-
nej oraz możliwości korzystania przez dzieci z dodatkowych zajęć. Brano 
także pod uwagę doświadczenie oferenta w prowadzeniu placówki przed-
szkolnej. W żadnym konkursie nie wskazano szczegółowo tych warunków, 
tzn. nie określono wymaganego standardu poszukiwanych miejsc. Konkursy 
rozstrzygnięto w trzech gminach. W wyniku konkursów pozyskano miej-
sca, które uzupełniały ofertę gminną (dwie gminy) lub pozwoliły zapewnić 
znaczną większość (97%) potrzebnych miejsc. W procesie przygotowywania 
konkursów we wszystkich czterech gminach stwierdzono nieprawidłowości 
formalne. Wyboru placówek dokonały powołane komisje konkursowe zgod-
nie z określonymi w gminach regulaminami. 

5.4.1.  Otwarty konkurs ofert, jako sposób na uzyskanie dodatkowych 
miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, gmina 
która nie zapewniła wszystkim uprawnionym dzieciom, miejsca w pla-
cówkach wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić 
otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, 
w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych form wycho-
wania przedszkolnego. Wybrane w wyniku tego konkursu przedszkole 
powinno spełniać następujące warunki164: [1] zapewnić czas bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy – Prawo oświatowe, nie krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowa-
dzonych przez gminę; [2] będzie pobierać opłaty za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy; 
[3] będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania 
i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych; [4] zapewni liczbę uczniów 
w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów 
w oddziale przedszkola publicznego; [5] zapewni uczniom pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczną; [6] stosuje zasady przyjmowania do publicznych 
przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe.

Niepubliczne przedszkole wybrane w drodze konkursu otrzymuje na każ-
dego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej podstawowej 
kwocie dotacji dla przedszkoli, a na ucznia niepełnosprawnego w wysoko-
ści nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnospraw-
nego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (art. 17 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Otwarte konkursy ofert na dodatkowe miejsca w przedszkolach niepu-
blicznych miały być lekarstwem na zbyt małą liczbę miejsc w gminnych 
placówkach i niedostosowanie ich rozkładu przestrzennego do potrzeb 

164  Podmiot przystępujący do konkursu składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa 
odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
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rodzin z małymi dziećmi. Dzięki konkursom dzieci mogłyby korzystać z pry-
watnych placówek na takich samych zasadach jak w tych prowadzonych 
przez gminę. Jak wskazują wyniki kontroli, z możliwości takiej korzystano 
bardzo rzadko. Dodatkowo część ogłoszonych konkursów nie została roz-
strzygnięta, gdyż nie zgłosili się odpowiedni oferenci. W województwach, 
w których prowadzono kontrolę 165 organy prowadzące bardzo rzadko 
korzystały z możliwości pozyskania dodatkowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w drodze otwartego konkursu ofert. Konkursy takie zostały 
zainicjowane w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio 
w ośmiu i siedmiu gminach166 (w tym w pięciu gminach miejskich), tj. zale-
dwie w 0,9% gmin. Dodatkowe miejsca uzyskano tylko w sześciu gminach, 
w dwóch pozostałych konkursy nie zostały rozstrzygnięte (tabela nr 5).

Tabela nr 5 
Gminy z województw, w których prowadzono kontrolę, gdzie przeprowadzono konkursy 
na dodatkowe miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego na lata szkolne 
2017/2018 i 2018/2019

Nazwa urzędu gminy
Zorganizowano konkurs 

ofert w roku szkolnym
Liczba pozyskanych miejsc

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

Urząd Miejski w Środzie 
Wielkopolskiej

Tak tak 1 450 1 450

Urząd Miejski w Kórniku Tak tak 175 179

Urząd Miejski w Gostyniu Tak nie 0 0

Urząd Miasta Poznania Tak tak 676 676

Urząd Miasta Opola Tak tak 0 0

Urząd Miasta Luboń Tak tak 95 45

Urząd Miasta Lublin Tak tak bd 202

Urząd Miasta Hajnówka Tak tak 50 50

Źródło: Opracowanie własne NIK na  podstawie badania kwestionariuszowego gmin z  województw,w których 
prowadzono kontrolę (N=787).

Na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednio 75 i 68 gmin167 
(średnio 2,85% ogółu gmin w Polsce) podjęło działania w celu ogłoszenia 
otwartych konkursów na dodatkowe miejsca w placówkach wychowa-
nia przedszkolnego168. Na rok szkolny 2018/2019 tylko w 43 gminach 

165  Konkursy ogłoszono w województwach: podlaskim, wielkopolskim, podkarpackim, lubelskim 
i opolskim.

166  Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację opieki przedszkolnej w 2016 r. 
W konkursie tym wyłoniono osiem przedszkoli, z którymi podpisano umowę na lata szkolne 
2016/2017–2019/2020, uzyskując dodatkowe 631 miejsc w placówkach wychowania 
przedszkolnego.

167   Na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 w województwie pomorskim odpowiednio w sześciu 
i pięciu gminach uchwalono regulaminy otwartych konkursów, w dolnośląskim – w dziewięciu 
i 11, w kujawsko-pomorskim – w dwóch i trzech, w lubuskim – w czterech i dwóch, w łódzkim 
– pięciu i czterech, w małopolskim – w siedmiu i pięciu, w śląskim – 11 i ośmiu, w warmińsko-
mazurskim – czterech i pięciu i w zachodnio-pomorskim – czterech i dwóch.

168  Określono na podstawie opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych, uchwał 
rad gmin w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych 
przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół 
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny na zapewnienie możliwości 
korzystania z wychowania przedszkolnego.
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w Polsce konkurs ten został rozstrzygnięty (1,7% ogółu gmin). Najwięcej 
konkursów ogłoszono w województwie mazowieckim (głównie w gminach 
podwarszawskich, np. Nadarzynie, Pruszkowie, Brwinowie).

Skontrolowano organizację otwartych konkursów ofert na dodatkowe miej-
sca w placówkach przedszkolnych przeprowadzonych w czterech gminach 
– w Środzie Wielkopolskiej, Gostyniu, Luboniu i Kórniku. 
W gminach Kórnik, Luboń i Gostyń podejmowano organizację otwartych 
konkursów na dodatkowe miejsca w placówkach wychowania przedszkol-
nego, w odpowiedzi na przewidywany niedobór takich miejsc w przedszko-
lach publicznych. W gminach tych prowadzono równolegle inne działania 
(np. budowę lub modernizacje placówek gminnych), których efektem miało 
być zwiększenie w przyszłości liczby dostępnych miejsc. Konkursy ogła-
szano po zakończeniu procesu rekrutacji i uzyskaniu dokładnych informacji 
o liczbie potrzebnych miejsc (w Luboniu i Kórniku pozyskano odpowied-
nio 95 i 175 miejsc, co pozwoliło zwiększyć zasób o 6% i 19% w stosunku 
do dotychczasowej oferty placówek gminnych).

W gminie Środa Wielkopolska funkcjonowało w roku szkolnym 2018/2019 
tylko jedno przedszkole samorządowe, które oferowało 50 miejsc169, tj. 3% 
ogółu potrzebnych do zapewnienia opieki przedszkolnej wszystkim wnio-
skującym170. W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono placówki 
niepubliczne171, dzięki którym udało się zapewnić brakujące miejsca 
w przedszkolach (ok. 1400). W roku szkolnym 2018/2019 na terenie 
gminy funkcjonowało 17 przedszkoli niepublicznych, z których większość 
przystępowała do otwartego konkursu na dodatkowe miejsca wychowa-
nia przedszkolnego. W grupie tej znajdowały się przedszkola (pięć), które 
prowadziła spółka z o.o. Środa XXI172, w której gmina Środa Wielkopolska 
miała 100% udziałów.

Przykłady

W wyniku przeprowadzonych analiz uznano, że gmina Kórnik nie będzie dys-
ponowała w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 odpowiednią liczbą 
miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego w stosunku do zidentyfiko-
wanych potrzeb. Ogłoszono więc konkurs na dodatkowe miejsca w przedszko-
lach. W gminie tej rozpoczęto także rozbudowę przedszkola w Szczodrzykowie 
i zaplanowano budowę nowego gminnego kompleksu edukacyjnego.

W związku z tym, że w Luboniu w 2016 r. nie przyjęto 189 dzieci trzyletnich, 
oraz że ok. 80% dzieci zameldowanych może ubiegać się o miejsca w przed-
szkolach publicznych w latach 2017/2018 i 2018/2019, uznano, że należy 
podjąć szybko działania, aby zwiększyć liczbę dostępnych miejsc korzystając 
z bazy przedszkoli niepublicznych. Dodatkowo podjęto budowę nowego przed-
szkola i zaplanowano generalny remont już funkcjonującej placówki gminnej.

169  W poprzednim roku szkolnym były miejsca także w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej.

170  W gminie oszacowano, że na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 należy zapewnić ok. 1750 
miejsc wychowania przedszkolnego.

171  Na rok 2017/2018 dziesięć placówek, na następny rok osiem.
172  Spółka została utworzona w 2011 r.
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Wyniki kontroli wskazują, że także inne cztery gminy objęte kontrolą173, 
z uwagi na niezapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w publicznych 
placówkach wychowania przedszkolnego, były zobowiązane do zastoso-
wania dyspozycji wynikającej z art. 22 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych, tj. do podjęcia działań w celu przeprowadzenia otwartego 
konkursu dla niepublicznych przedszkoli. 

Przykład

Zdaniem wójta gminy Kolonowskie podjęcie decyzji o konkursie, mającym 
na celu zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie gminy obarczone 
jest bardzo dużym ryzykiem.

Powodem nieopracowania w gminie Dobrzeń Wielki kryteriów wyboru dodat-
kowych placówek przedszkolnych i nieprzeprowadzenia otwartego konkursu 
było to, że rodzice i tak korzystają od lat ze sprawdzonych placówek niepu-
blicznych, zapewniających doskonałe warunki lokalowe i wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną.

5.4.2. Przygotowanie i przeprowadzenie otwartych konkursów 
We wszystkich gminach, w których ogłoszono konkursy, ustalono ich regu-
laminy i kryteria wyboru ofert, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o finanso-
waniu zadań oświatowych. W regulaminach wskazano m.in.: uprawnionych 
do przystąpienia do konkursu, treść ogłoszenia i miejsce jego zamieszcze-
nia, termin i zasady składania ofert, kryteria ich oceny, dokumentowanie 
przebiegu konkursu oraz zasady i miejsce ogłoszenia wyniku konkursu.

W trzech174 z czterech skontrolowanych gmin ustalono siedem lub osiem 
kryteriów oceny ofert, np.: 

 − zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
 − odpowiednia powierzchnia i wyposażenie sal, dostępność placu zabaw;
 − organizacja zajęć dodatkowych i ich atrakcyjność;
 − kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne;
 − doświadczenie w realizacji zadań związanych z wychowaniem i opieką 

przedszkolną dzieci;
 − sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego.

W Luboniu wśród kryteriów wymieniono także godziny pracy placówki 
oraz organizację wyżywienia (cenę i jakość posiłków), w Gostyniu – moż-
liwość zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej (mimo że był 
to warunek konieczny do przystąpienia do konkursu, wynikający z przepi-
sów oświatowych). 
W gminie Środa Wielkopolska przyjęto tylko cztery kryteria oceny ofert, 
tj. dostępność i powierzchnię placu zabaw, godziny pracy przedszkola, 
zapewnienie dzieciom dodatkowych zajęć oraz doświadczenie placówki 
w świadczeniu opieki przedszkolnej. Ograniczenie liczby kryteriów przy-
jętych w tej gminie mogło wynikać z dużego doświadczenia w wyborze 
placówek niepublicznych (w poprzednich latach także organizowano tam 
konkursy na ok. 1400 miejsc).

173  W gminach: Dobrzeń Wielki, Świdnik, Kolonowskie i Sędziszów, 
174  W gminach: Luboń, Gostyń i Kórnik.
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Przyjęte postanowienia, regulujące dokonywanie ocen merytorycznych 
składanych ofert, przyzwalały na uznaniowe dokonywanie oceny ofert 
poprzez przyznawanie im punktacji w ramach skali uprzednio niesprecy-
zowanej w regulaminie i bez jej bezpośredniego powiązania z określonymi 
w tym akcie kryteriami oceny, co utrudniało ich weryfikację.

W czterech gminach ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zada-
nia publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, na podstawie 
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym175 oraz 
art. 90 ust. 1d i 1g ustawy o systemie oświaty (dla konkursów ogłoszonych 
przed 1 stycznia 2018 r.) lub art. 22 ust. 1 i 4 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych176.

Ogłoszenia te nie zostały sporządzone prawidłowo. W każdej z gmin stwier-
dzono nieprawidłowości, które mogły być podstawą do unieważnienia 
wyników tych konkursów, a w przypadku gminy Gostyń usterki te praktycz-
nie uniemożliwiłyby rozstrzygnięcie ogłoszonego tam konkursu. W gminie 
tej nie zobowiązano bowiem oferentów, którzy mieli ubiegać się o realizację 
zadań z zakresu opieki przedszkolnej, do przedłożenia, stosownie do art. 90 
ust. 1e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zobowiązania 
do przestrzegania warunków wskazanych w art. 90 ust. 1b ww. ustawy177 
(w efekcie zobowiązań tych nie zawierała oferta złożona w tym konkursie). 
W pozostałych gminach nieprawidłowości polegały na skróceniu terminu 
składania ofert z 21 dni do 14 dni, co było niezgodne z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie178 (Środa Wielkopolska) i/lub nieumieszczeniu w ogłoszeniach wszyst-
kich wymaganych elementów określonych w art. 13 ust. 2 ww. ustawy, 
tj. informacji o terminach dokonania wyboru ofert i zrealizowanych przez 
gminę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim 
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami 
oraz terminie dokonania wyboru ofert (Środa Wielkopolska, Kórnik) lub 
powołaniu niewłaściwych podstaw prawnych (Luboń). Informacje o ogło-
szeniu konkursów zostały zamieszczone na stronach internetowych gmin, 
a w dwóch gminach przesłano je także do wszystkich niepublicznych przed-
szkoli. W gminach, w których zorganizowano konkurs zostały powołane 
(zarządzeniami wójta) komisje konkursowe do opiniowania ofert na reali-
zację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 

Prace powołanych komisji konkursowych były właściwie dokumentowane 
(tj. członkowie komisji złożyli oświadczenia o bezstronności, wypełniono 
karty oceny merytorycznej dla ofert, sporządzono także protokoły z posie-

175  Dz. U. z 2019 r. poz. 506.
176  W zarządzeniach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Luboń (nr 53/2017 z 19 czerwca 
2017 r. i nr 66/2018 z 24 lipca 2018 r.) częściowo przywołano niewłaściwe przepisy prawne.

177  Pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższych niż opłaty 
ustalone w gminie, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki 
ustalonej dla przedszkoli publicznych, zapewnienia liczby uczniów w oddziale przedszkolnym 
nieprzekraczającej maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, a także 
stosowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli (warunków, o których mowa 
w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

178  Dz. U. z 2019 r. poz. 688.
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dzenia komisji). Komisje konkursowe po dokonaniu oceny merytorycznej 
ofert zarekomendowały do wyboru najkorzystniejsze oferty179 lub wszyst-
kie spełniające wymogi merytoryczne180. Zarządzeniami burmistrzów 
Środy Wielkopolskiej, Lubonia i Kórnika zatwierdzono wyniki konkursu 
(ogłoszone w BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu) i zawarto 
umowy z przedszkolami niepublicznymi wyłonionymi w konkursie. 

W konkursie ogłoszonym na rok szkolny 2017/2018 w gminie Gostyń 
wpłynęła tylko jedna oferta, która została odrzucona, gdyż nie spełniła 
wymogów formalnych, tj. nie zawierała wymaganych bezimiennych infor-
macji o kwalifikacjach osób zajmujących stanowiska pedagogiczne, imien-
nej informacji o osobie pełniącej nadzór pedagogiczny nad przedszkolem 
i jej kwalifikacjach, wykazu stanowisk niepedagogicznych oraz oświadcze-
nia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz urzędu skarbowego. Burmistrz 
Gostynia unieważnił konkurs. 

179  W gminie Luboń.
180  W gminie Środa Wielkopolska, Kórnik.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy gminy zapewniają dostępność opieki przedszkolnej?

1. Czy gminy prawidłowo ustaliły zasady i warunki przyjmowania dzieci 
do publicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz rzetelnie infor-
mowały o nich mieszkańców gminy?

2. Czy rzetelnie określono liczbę dzieci przewidywanych do objęcia wycho-
waniem przedszkolnym?

3. Czy gminy rzetelnie przeprowadziły działania na rzecz objęcia uprawnio-
nych dzieci wychowaniem przedszkolnym?

4. Czy gminy prawidłowo opracowały i stosowały kryteria wyboru dodat-
kowych placówek przedszkolnych?

Kontrolą objęto po pięć urzędów gmin z terenu województw lubelskiego, 
świętokrzyskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, opolskiego i podkarpac-
kiego (razem 30). Urzędy gmin wybrano w sposób celowy, uwzględniając 
zróżnicowanie w zakresie zapewnienia miejsc w przedszkolach (wybrano 
gminy, w których w postępowaniu podstawowym wykorzystano możliwość 
wskazania innych miejsc realizacji wychowania przedszkolnego – 20 gmin, 
a także takie, w których nie wystąpiła sytuacja wskazywania przez wójta 
innych miejsc dzieciom – sześć gmin) i gminy, w których przeprowadzono 
konkursy na dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego. Do bada-
nia wybrano 16 gmin miejskich, 10 gmin miejsko-wiejskich i cztery gminy 
wiejskie. Gminy wytypowano na podstawie wyników badania kwestio-
nariuszowego skierowanego w sierpniu i wrześniu 2018 r. do wszystkich 
gmin181 w województwach, w których prowadzono kontrolę oraz analizy 
skarg skierowanych do NIK.

Badaniem kontrolnym dotyczącym realizacji wszystkich celów szczegó-
łowych objęto cztery urzędy gmin. W pozostałych placówkach dokonano 
oceny realizacji celów nr 1, 2 i 3.

Kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem kryterium legalności, gospo-
darności i rzetelności.

Kontrola była realizowana w okresie od 9 października 2018 r. do 15 stycz-
nia 2019 r.

Od 1 marca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli (nabór na lata 2017/2018 
i 2018/2019), z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okre-
sem, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli.

Koordynator kontroli zasięgał informacji w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK:

 − w urzędach gmin, miast, miast i gmin z terenu województw święto-
krzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, opolskiego, wielkopolskiego 
i podkarpackiego z wykorzystaniem elektronicznych kwestionariuszy, 
dotyczących zapewnienia opieki przedszkolnej dzieciom, warunków 
realizacji tej opieki oraz podjętych działań mających na celu udostęp-
nienie nowych miejsc;

181  W badaniu kwestionariuszowym odpowiedzi udzieliło 88,4% gmin z województw, w których 
prowadzono kontrolę.
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 − w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dotyczącej wyników kontroli 
zgodności z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekru-
tacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019;

Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK.

Najwyższa Izba Kontroli w 2015 r. przeprowadziła kontrolę P/15/064 
Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej w województwie podlaskim. 
Wyniki tej kontroli jednoznacznie wskazywały, że systematyczne zwięk-
szanie dostępności wychowania przedszkolnego i docelowo zapewnienie 
od 1 września 2017 r. miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego 
wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat było zagrożone. W ocenie NIK 
istniało ryzyko, że 80% skontrolowanych gmin województwa podlaskiego 
nie będzie w stanie wypełnić tego obowiązku. Negatywnie oceniono 
również proces rekrutacji. Ponadto w 2016 r. NIK prowadziła kontrolę 
P/16/069 Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej oraz opieki nad 
dziećmi do lat trzech w województwie świętokrzyskim. W wyniku kontroli 
stwierdzono m.in., że gminy nie dokonywały diagnoz potrzeb zapewnie-
nia miejsc w przedszkolach, co mogło rzutować na niezagwarantowanie 
odpowiedniej liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, 
spełniających oczekiwania rodziców przedszkolaków. Biorąc pod uwagę 
wyniki ww. kontroli oraz zmiany w systemie oświaty, w tym przede wszyst-
kim wprowadzony od 2017 r. obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej 
dla dzieci trzyletnich, istotnym było zbadanie przedmiotowego problemu 
w szerszej skali.

Szeroko rozumiana problematyka wychowania przedszkolnego była 
również przedmiotem licznych interpelacji poselskich. Posłowie zwracali 
uwagę m.in. na: niedostateczną liczbę miejsc w przedszkolach i żłobkach, 
co może prowadzić do trudności z pogodzeniem życia rodzinnego i zawodo-
wego dla matek182, procedury rekrutacji dotyczące dzieci nieposiadających 
zameldowania w gminie, w której mieszkają183, wymagania dla budynków, 
w których prowadzone są żłobki i przedszkola184, sytuację dzieci chorych 
na cukrzycę w przedszkolach185.

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

W wyniku kontroli stwierdzono w gminie Łaszczów nieprawidłowość 
o wymiarze finansowym. W gminie tej w latach 2017-2018 nie wystę-
powano o należną refundację kosztów opieki przedszkolnej świadczonej 
dzieciom z innych gmin, co stanowiło naruszenie art. 79a ust. 2 i art. 80 
ust. 2db ustawy o systemie oświaty oraz art. 50 ust. 2 ustawy o finansowa-
niu zadań oświatowych (obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.). Ogólna kwota 
nieuzyskanych środków wyniosła 75 620,22 zł (nieprawidłowość ta została 
szerzej opisana w pkt 5.2.1, str. 29).

182  Interpelacja poseł Małgorzaty Zwiercan z 14 grudnia 2017 r.
183  Interpelacja posła Jana Burego z 22 grudnia 2014 r.
184  Interpelacja posła Wincentego Elsnera z 9 grudnia 2012 r.
185  Interpelacja posła Krzysztofa Kwiatkowskiego z 11 stycznia 2012 r.
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.

Delegatura
w Białymstoku

Urząd Miejski 
w Suwałkach,   

ul. Mickiewicza 1,  
16-400 Suwałki

Czesław Renkiewicz, 
Prezydent Suwałek

W formie 
opisowej

2.

Urząd Miejski 
w Augustowie,  

ul. 3 maja 60, 16-300 
Augustów

Mirosław Korolczuk, 
Burmistrz 

Augustowa  od 
19.11.2018 r.
Poprzednio 

Burmistrzem był 
Wojciech Wawulik  
(od 9.12.2014 r.).

W formie 
opisowej

3.

Urząd Miasta  
Bielsk Podlaski,   
ul. Kopernika 1,   

17-100 Bielsk Podlaski

Jarosław Borowski, 
Burmistrz Bielska 

Podlaskiego

W formie 
opisowej

4.
Urząd Miasta Zambrów,  

ul. Fabryczna 3,   
18-300 Zambrów

Kazimierz 
Dąbrowski, 
Burmistrz 
Zambrowa

W formie 
opisowej

5.
Urząd Miasta Grajewo,  

ul. Strażacka 6a,   
19-200 Grajewo

Dariusz Latarowski, 
Burmistrz Grajewa

W formie 
opisowej

6.

Delegatura   
w Kielcach

Urząd Miasta  
Skarżysko-Kamienna,  

ul. Sikorskiego 18,  
26-110 

Skarżysko-Kamienna

Konrad Krönig,  
Prezydent 
Skarżysko- 
-Kamiennej

W formie 
opisowej

7.

Urząd Miasta i Gminy 
Busko-Zdrój,  

ul. Mickiewicza 10,  
28-100 Busko-Zdrój

Waldemar 
Sikora,  Burmistrz 

Buska-Zdrój

W formie 
opisowej

8.

Urząd Gminy i Miasta 
w Chęcinach,  

pl. 2 czerwca 4,   
26-060 Chęciny

Robert Jaworski,  
Burmistrz Chęcin

W formie 
opisowej

9.
Urząd Miejski Sędziszów,  

ul. Dworcowa 20,   
28-340 Sędziszów

Wacław Szarek,  
Burmistrz 

Sędziszowa

W formie 
opisowej

10. Urząd Gminy Strawczyn,  
ul. Żeromskiego 16,  
26-067 Strawczyn

Tadeusz Tkaczyk,  
Wójt Gminy 
Strawczyn

W formie 
opisowej

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Jednostka 
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kontrolowanej
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kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

11.

Delegatura   
w Lublinie

Urząd Miasta Zamość,   
ul. Rynek Wielki 13,  

22-400 Zamość

Andrzej Wnuk,  
Prezydent Zamościa

W formie 
opisowej

12.
Urząd Miasta Chełm,   

ul. Lubelska 65,   
22-100 Chełm

Jakub Banaszek,  
Prezydent Chełma  

od 23.11.2018 r. 
Poprzednio 

Prezydentem była 
Agata Fisz   

(od 5.12.2006 r.)

W formie 
opisowej

13.

Urząd Miasta Biała 
Podlaska,  ul. Marszałka 

J. Piłsudskiego 3,   
21-500 Biała Podlaska

Michał Litwiniuk,  
Prezydent Białej 

Podlaskej  od 
20.11.2018 r. 
Poprzednio 

Prezydentem był 
Dariusz Stefaniuk  
(od 5.12.2014 r.)

W formie 
opisowej

14.

Urząd Miasta Świdnik,  
ul. Stanisława 

Wyspiańskiego 27, 
21-040 Świdnik

Waldemar Jakson, 
Burmistrz Miasta 

Świdnik

W formie 
opisowej

15.

Urząd Miejski 
w Łaszczowie,   
ul. Chopina 14,   

22-650 Łaszczów

Aleksandra 
Pietrasz, Burmistrz 

Łaszczowa  od 
21.11.2018 r. 
Poprzednio 

Burmistrzem był 
Cezary Girgiel   (od 

5.12.2014 r.)

W formie 
opisowej

16.

Delegatura 
w Poznaniu

Urząd Miasta Luboń,   
pl. Edmunda 

Bojanowskiego 2,   
62-030 Luboń

Małgorzata 
Machalska, 

Burmistrz Lubonia

W formie 
opisowej

17.

Urząd Miejski w Środzie 
Wielkopolskiej,  

ul. Daszyńskiego 5,  
63-000 Środa 
Wielkopolska

Piotr Mieloch, 
Burmistrz Środy 

Wielkopolskiej  od 
21.11.2018 r. 
Poprzednio 

Burmistrzem był 
Wojciech Ziętkowski  

(od 29.11.2002 r.)

W formie 
opisowej

18.
Urząd Gminy Dopiewo,  

ul. Leśna 1c,   
62-070 Dopiewo

Adrian Napierała,  
Wójt Gminy Dopiewo

W formie 
opisowej

19.
Urząd Miejski 

w Gostyniu,  Rynek 2,  
63-800 Gostyń

Jerzy Kulak, 
Burmistrz Gostynia

W formie 
opisowej

20.
Urząd Miejski w Kórniku,  

pl. Niepodległości 1,  
62-035 Kórnik

Przemysław 
Pacholski, 

Burmistrz Kórnika  
od 21.11.2018 r. 

Poprzednio 
Burmistrzem był 

Jerzy Lechnerowski  
(od 19.11.2002 r.)

W formie 
opisowej
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21.

Delegatura   
w Opolu

Urząd Miasta w Brzegu,  
ul. Robotnicza 12,  

49-300 Brzeg

Jerzy Wrębniak,  
Burmistrz Brzegu

W formie 
opisowej

22.

Urząd Gminy  
Dobrzeń Wielki,   

ul. Namysłowska 44,  
46-081 Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa,  Wójt 
Gminy Dobrzeń 

Wielki  od 
22.11.2018 r. 

Poprzednio Wójtem 
był Henryk Wróbel,  
(od 24.11.2014 r. )

W formie 
opisowej

23.

Urząd Miejski 
w Zawadzkiem,   
ul. Dębowa 13,  

 47-120 Zawadzkie

Mariusz Stachowski, 
Burmistrz 

Zawadzkiego

W formie 
opisowej

24.

Urząd Miejski 
w Gogolinie,   

ul. Krapkowicka 6,  
47-320 Gogolin

Joachim Wojtala,  
Burmistrz Gogolina

W formie 
opisowej

25.

Urząd Miasta i Gminy 
Kolonowskie,   

ul. Ks. Czerwionki 39,  
47-110 Kolonowskie

Norbert Koston,  
Burmistrz 

Kolonowskiego

W formie 
opisowej

26.

Delegatura   
w Rzeszowie

Urząd Miejski 
w Przemyślu,   

Rynek 1,  
37-700 Przemyśl

Wojciech Bakun,  
Prezydent 

Przemyśla  od 
22.11.2018 r. 
Poprzednio 

Prezydentem był 
Robert Choma  (od 

19.11.2002 r.)

W formie 
opisowej

27.
Urząd Miejski w Mielcu,  

ul. Żeromskiego 26,  
39-300 Mielec

Jacek Wiśniewski, 
Prezydent Mielca  od 

19.11.2018 r.
W okresie objętym 

kontrolą funkcję 
kierownika 

jednostki 
poprzednio pełnili:
– Daniel Kozdęba,  

Prezydent  od 
9.12.2014 r.  do 
28.02.2018 r.,

– Jan Myśliwiec,  
Pierwszy Zastępca 
Prezydenta Miasta 

wykonywał 
zadania Prezydenta 

od 5.07.2017 r. 
do 28.02.2018 r. ,

– Fryderyk Kapinos,  
pełnił funkcję 
Prezydenta  od 
8.03.2018 r.  do 

19.11.2018 r.

W formie 
opisowej

28.
Urząd Miasta Krosna,   

ul. Lwowska 28a,   
38-400 Krosno

Piotr Przytocki,  
Prezydent Krosna

W formie 
opisowej

29.
Urząd Miasta Jarosławia,  

Rynek 1,   
37-500 Jarosław

Waldemar Paluch, 
Burmistrz 
Jarosławia

W formie 
opisowej

30.
Urząd Gminy Majdan 
Królewski, Rynek 1a,  

36-110 Majdan Królewski

Jerzy Wilk, Wójt 
Gminy Majdan 

Królewski

W formie 
opisowej
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym regulują przepisy ustawy 
– Prawo oświatowe. Wychowanie przedszkolne może być realizowane 
w przedszkolach (publicznych lub niepublicznych), oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania 
przedszkolnego, tj. punktach przedszkolnych oraz zespołach wychowania 
przedszkolnego.
Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zada-
niem własnym gmin (art. 11 ust. 2 pkt 1, art. 31 ust. 8 ustawy – Prawo 
oświatowe), które finansowane jest na zasadach określonych w odrębnych 
ustawach. 
Zgodnie z art. 31 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe, zadanie to jest reali-
zowane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego w:

 − publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole 
podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych przez gminę lub

 − w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szko-
le podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolne-
go, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, poło-
żonych na obszarze gminy lub niepublicznym przedszkolu, o którym 
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (nie-
publiczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym), oddziale 
przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa 
w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (niepublicz-
na szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, 
niebędąca szkołą specjalną) lub

 − niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa 
w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, położonych 
na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, jednostki samorządu 
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 
publiczne. Publicznym przedszkolem, stosowanie do art. 13 ust. 1 tej 
ustawy jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkol-
nego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 
przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie, przeprowa-
dza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudnia 
nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Zgodnie z art. 31 ust. 1-3 ustawy – Prawo oświatowe, wychowanie przed-
szkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posia-
dających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

Organizacja kształcenia, 
wychowania i opieki 
przedszkolnej jako 
zadanie własne gminy
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dziecko kończy 9 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wycho-
waniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 
2,5 roku.

Dziecko w wieku sześciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podsta-
wowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy sześć lat. W przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna 
się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 
dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (art. 31 ust. 4 i 5 
ustawy – Prawo oświatowe). Natomiast dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo 
do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania 
przedszkolnego. Prawo to dziecko uzyskuje z początkiem roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata (art. 31 ust. 6 
i 7 ustawy – Prawo oświatowe). 
W przypadku, gdy liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić 
możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych 
na obszarze danej gminy i zgłoszonych podczas postępowania rekruta-
cyjnego do danej placówki przewyższy liczbę miejsc w tej placówce, wójt 
jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inną placówkę. Czas pracy 
wskazanej placówki powinien być zbliżony do czasu pracy placówki, 
o przyjęcie do której ubiegali się rodzice dziecka (art. 31 ust. 10 ustawy 
– Prawo oświatowe). Wskazana placówka, w miarę możliwości powinna 
być położona najbliżej przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej albo innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie, 
do którego wnioskowali rodzice (art. 31 ust. 11 tej ustawy).

Sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala rada gminy (art. 32 
ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe). Ustalenie powyższej sieci, następuje 
po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty (art. 32 ust. 4 ustawy). 
Sieć ta powinna zapewniać wszystkim dzieciom w wieku 3-7 lat, zamiesz-
kałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przed-
szkolnego. Droga dziecka pięcio- i sześcioletniego z domu do publicznego 
przedszkola (oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego) oraz w niepublicznych 
przedszkolach i innych formach opieki przedszkolnej, w których gmina 
zapewniła tym dzieciom warunki spełniania wychowania przedszkolnego, 
nie powinna przekraczać 3 km (art. 32 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe). 
Jeżeli droga, o której mowa wyżej przekracza 3 km, gmina jest zobowiązana 
do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka 
albo zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji 
publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice (art. 32 ust. 5 ustawy).
Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest 
zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz 
dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 
tej ustawy bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego 
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przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 
wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo 
zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umo-
wie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i przedszkoli, liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi 
nie więcej niż 25.Od 1 września 2017 r., zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozpo-
rządzenia, można tworzyć w uzasadnionych przypadkach tzw. „oddziały 
zamiejscowe przedszkola” (nie więcej niż 6). Przedszkole powinno funkcjo-
nować przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 
prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola 
(w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora 
i rady rodziców). 
Stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, przedszkole 
publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy jednak niż 5 godzin dzien-
nie. W świetle art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, za czas 
przebywania dziecka powyżej ustalonej liczby godzin bezpłatnych mogą 
być pobierane opłaty w wysokości ustalonej przez radę gminy, nie wyższej 
jednak niż 1 zł za godzinę. Opłata ta dotyczy uczniów objętych wychowa-
niem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończą 6 lat (ust. 1 i 3). Rada gminy może określić warunki czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (ust. 2). Organ prowadzący 
publiczne przedszkole, szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi 
i inną formę wychowania przedszkolnego zwalnia rodziców w całości lub 
w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na warun-
kach określonych przez radę gminy na podstawie ust. 2. Organ prowadzący 
może upoważnić do udzielania tych zwolnień odpowiednio dyrektora 
przedszkola lub szkoły podstawowej (ust. 9).

Organ prowadzący odpowiada za prawidłowość przygotowania i realizacji 
procesu rekrutacyjnego, gdyż na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy – Prawo 
oświatowe, sprawuje nadzór nad działalnością placówek oświatowych 
w zakresie spraw administracyjnych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, 
rekrutacja do publicznych przedszkoli odbywa się w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola jest 
prowadzone na wniosek rodzica dziecka (art. 130 ust. 4) i może być prowa-
dzone z wykorzystaniem systemów informatycznych (art. 130 ust. 7).

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 
przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku 
większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż liczba wol-
nych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny dziecka, 
niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców, nie-
pełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, 
samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, objęcie dziecka pieczą zastęp-
czą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość (art. 131 ust. 1-3 ustawy 
– Prawo oświatowe).
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W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana 
publiczna placówka realizująca zadania wychowania przedszkolnego nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 
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 pro-
wadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 
(art. 131 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 rodzinnych186. Spełnienie tego kryterium jest potwier-
dzane oświadczeniem rodzica kandydata (art. 131 ust. 5). Organ prowa-
dzący określa nie więcej niż sześć kryteriów oraz przyznaje każdemu kry-
terium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć 
różną wartość (art. 131 ust. 6).
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci 
do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkol-
nego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana 
gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby 
kandydatów spoza obszaru danej gminy przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne (art. 131 ust. 7). 
Stosownie do art. 153 ust. 1-2 ustawy – Prawo oświatowe, postępowa-
nie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wycho-
wania przedszkolnego, przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny 
na wolne miejsca. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przed-
szkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, corocznie składają 
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przed-
szkolnego, w terminie siedmiu dni poprzedzających termin rozpoczęcia 
postępowania rekrutacyjnego.
Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, organ prowa-
dzący publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole 
podstawowej lub publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 
jest zobowiązany  do końca stycznia określić terminy przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminy składania dokumentów. Również w tym samym terminie, organ 
prowadzący podaje  do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz 
dokumenty niezbędne  do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także 
liczbę punktów możliwą  do uzyskania za poszczególne kryteria (art. 154 
ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe). W przypadku nowo tworzonych publicz-

186  Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, ze zm.
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nych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego 
powyższe informacje i terminy, należy podać do publicznej wiadomości nie 
później niż do dnia rozpoczęcia składania wniosków o przyjęcie do nowo 
tworzonych placówek (art. 154 ust. 5 ustawy).
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego przed-
szkola lub dyrektora publicznej szkoły podstawowej (art. 149 ustawy – 
Prawo oświatowe). Przedmiotowy wniosek może być złożony do nie więcej 
niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, chyba że organ prowadzący dopuści możli-
wość składania wniosku do więcej niż trzech jednostek (art. 156 ust. 1). 
We wniosku należy określić kolejność wybranych publicznych przedszkoli, 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od naj-
bardziej do najmniej preferowanych (art. 156 ust. 2).
Zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe oraz w nawiązaniu 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępo-
wania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek187, 
postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.
Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, 
gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek 
zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca 
korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić 
otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, 
w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych form wychowa-
nia przedszkolnego.
Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert określa 
rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia 
jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego (art. 22 
ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (art. 22 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświa-
towych). Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać 
informacje o: rodzaju zadania; wysokości środków publicznych przeznaczo-
nych na realizację tego zadania; zasadach przyznawania dotacji; terminach 
i warunkach realizacji zadania; terminie składania ofert; trybie i kryteriach 
stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert; 
zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego 
samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględ-
nieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 

187  Dz. U. poz. 610.
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i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. Otwarty konkurs ofert ogłasza 
się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji 
publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; na stronie 
internetowej organu administracji publicznej. Ogłoszenie otwartego kon-
kursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu 
ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania 
publicznego (art. 13 ust. 3–4 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie). Wyznaczony w ogłoszeniu termin do składania ofert nie 
może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, 
o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (art. 13 ust. 1 ustawy).
Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert otrzymuje 
z budżetu gminy dotację. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych, niepubliczne przedszkole niebędące przedszko-
lem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację 
w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że 
na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewi-
dziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświato-
wej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia następujące 
warunki: [1] określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (realizuje 
programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę progra-
mową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wycho-
wanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym 
niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 
powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje 
określone w odrębnych przepisach), z tym że czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli prowa-
dzonych przez gminę; [2] pobiera opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy; [3] pro-
wadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną 
dla publicznych przedszkoli; [4] liczba uczniów w oddziale przedszkolnym 
nie jest wyższa niż liczba uczniów  w oddziale publicznego przedszkola, 
tj. 25; [5] zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo 
oświatowe; [6] stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli 
określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe.
Niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym, które 
nie spełnia powyższych warunków, otrzymuje na każdego ucznia dotację 
z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla 
przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej 
niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (art. 17 ust. 3 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych).
Niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację 
z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego 
ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji 
ogólnej (art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
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Do konkursów ogłaszanych przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie miały 
przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 90 ust. 1d, przy-
znanie dotacji, o której mowa w ust. 1b-1c, odbywało się po przeprowa-
dzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta. Do ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert należało odpowiednio stosować przepisy art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.
Stosownie do art. 90 ust. 1g ustawy o systemie oświaty, gmina, która nie 
zapewniła wszystkim dzieciom, którym miała obowiązek zapewnić moż-
liwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania 
z wychowania przedszkolnego, była obowiązana przeprowadzić otwarty 
konkurs ofert, o którym mowa w ust. 1d, dla niepublicznych przedszkoli. 
Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert określała 
rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność zapewnienia 
jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego (art. 90 
ust. 1f). Natomiast, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, o którym 
mowa w ust. 1g, gmina nadal nie zapewniała miejsc korzystania z wycho-
wania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym miała obowiązek 
zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, gmina 
była obowiązana przeprowadzić konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla 
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Jeżeli gmina 
nadal nie zapewniała miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego 
wszystkim dzieciom, którym miała obowiązek zapewnić możliwość korzy-
stania z wychowania przedszkolnego, była obowiązana przeprowadzić 
konkurs, o którym mowa w ust. 1d, dla oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych (art. 90 ust. 1h).
Wybrane w wyniku tego konkursu przedszkole musiało spełniać warunki, 
(opisane w art. 90 ust. 1b), które zostały wyżej wymienione w odniesieniu 
do konkursów organizowanych po 1 stycznia 2018 r.  
Jeżeli konkurs dotyczył wyboru oddziału przedszkolnego w niepublicznej 
szkole podstawowej, zastosowanie miał art. 90 ust. 1ba ustawy o systemie 
oświaty. Wybrany w wyniku konkursu oddział przedszkolny zorganizowany 
w niepublicznej szkole podstawowej musiał spełniać warunki tożsame, jak 
określone dla wybranego w konkursie niepublicznego przedszkola.
Natomiast, jeśli konkurs był skierowany do niepublicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, zastosowanie miał art. 90 ust. 1c ww. ustawy. 
Wybrana w drodze konkursu niepubliczna inna forma wychowania przed-
szkolnego musiała spełniać warunki określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 
ustawy – Prawo oświatowe, z tym, że czas bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, 
nie mógł być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
ustalony przez radę gminy dla publicznych innych form wychowania przed-
szkolnego prowadzonych przez gminę; mogła pobierać opłaty za korzysta-
nie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez 
radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. b; powinna stosować zasady 
przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego 
określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświato-
wych (Dz. U. poz. 2203, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 489).

5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2220, ze zm.).

6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506).

8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, ze zm.).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz. U. poz. 649, ze zm.).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warun-
ków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 
(Dz. U. poz. 1657, ze zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postę-
powania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
(Dz. U. poz. 610).

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspo-
sabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz. U. poz. 356, ze zm.).
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6.4. Raport z badania opinii publicznej dotyczącego 
dostępności i jakości opieki przedszkolnej188

1. Charakterystyka badanych
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 800 rodziców dzieci w wieku 
3-6 lat, które uczęszczały co najmniej jeden rok do publicznej placówki 
wychowania przedszkolnego w latach szkolnych 2016/2017–2018/2019. 
Próba badawcza miała charakter ogólnopolski. Największą grupę respon-
dentów stanowiły osoby w wieku 30–39 lat (63% badanych), mieszkający 
w miastach (60%) i wychowujące jedno dziecko (71%). Były to głównie 
osoby pracujące na podstawie umowy o pracę (64%) lub prowadzące wła-
sną działalność gospodarczą. Prawie połowa badanych (48%) miała wyższe 
wykształcenie.

Infografika nr 1 
Wiek i wykształcenie respondentów [N=800]

Infografika nr 2 
Sytuacja rodzinna respondentów[N=800]

188  Badanie zostało przeprowadzone, przez Kantar Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 
od 18 października do 22 listopada 2018 r. w formie wywiadów telefonicznych wspomaganych 
komputerowo (CATI), zgodnie ze standardami ISO 20252. W Informacji przedstawiono wybrane 
zagadnienia z Raportu, który będzie w całości dostępny pod adresem www. nik.gov.pl.
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Infografika nr 3 
Status zatrudnienia respondentów [N=800]

2. Wybór opieki przedszkolnej
Poza koniecznością zapewnienia opieki, decyzja o posłaniu dziecka do przed-
szkola była dla 71% rodziców, którzy wzięli udział w badaniu, związana 
z możliwością kształtowania umiejętności nawiązywania przez dziecko kon-
taktów z rówieśnikami, 66% rodziców zdecydowało się skorzystać z opieki 
przedszkolnej, aby zapewnić dzieciom edukację i lepsze przygotowanie 
do szkoły, a dla 56% badanych ważne było, aby dziecko mogło uczestniczyć 
w nowych i ciekawych zajęciach.  Oczekiwania rodziców wobec placówek 
wychowania przedszkolnego związane były więc z oczekiwaniami eduka-
cyjnymi i wpływem przedszkola na kształtowanie u dziecka umiejętności 
społecznych. Oba te aspekty były dla rodziców równie ważne.

Infografika nr 4 
Czynniki, które wpłynęły na decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola (oprócz konieczności 
zapewnienia mu opieki) [N=800]189

189   Wartości procentowe 78% oraz 77% odnoszą się do wskazań przynajmniej jednej z odpowiedzi 
należącej do wymienionej kategorii. 
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Dla rodziców z wyższym wykształceniem najważniejsza była rola przed-
szkola w kształtowaniu umiejętności społecznych (77%), udział dzieci 
w ciekawych zajęciach (62%) i dostępność opieki specjalistów np. logopedy 
(54%).

Wybór konkretnej placówki wychowania przedszkolnego był przede 
wszystkim uzależniony od jej odległości od miejsca zamieszkania lub miej-
sca pracy rodziców – to właśnie ten czynnik miał największe znaczenie 
dla 71% rodziców. Dla co trzeciego rodzica ważne było także, by placówka 
zapewniała wyżywienie i dobre wyposażenie (30%). Dla co piątego rodzica 
istotne były rekomendacje innych (23%), opieka w grupach jednolitych 
wiekowo (22%) oraz elastyczny czas opieki i dostępność zajęć dodatko-
wych (19%). Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania/pracy była 
szczególnie ważna dla osób mieszkających w miastach od 20 do 100 tys.  
mieszkańców oraz w miastach powyżej 500 tys.  mieszkańców. Natomiast 
osoby mieszkające na wsi lub w małych miasteczkach (do 20 tys.  mieszkań-
ców) częściej przyznawały, że żaden z powodów nie miał wpływu na wybór 
konkretnej placówki, bo ze względu na dostępność w okolicy tylko jednej 
placówki, nie mieli możliwości wyboru.

Czynniki, które były brane pod uwagę przez rodziców przy wyborze pla-
cówki można podzielić na kilka kategorii. Niekwestionowanym – najczę-
ściej wskazywanym – wyróżnikiem jest odległość przedszkola od miejsca 
zamieszkania lub pracy rodziców. Z pozostałych można wyróżnić cztery 
kategorie czynników: [1] świadczące o jakości opieki przedszkolnej,  
[2] dotyczące dopasowania warunków opieki do potrzeb rodziców,  
[3] adekwatność warunków opieki do specyficznych potrzeb dzieci oraz  
[4] związane z już posiadanymi opiniami o przedszkolu. 

Najważniejsza grupa czynników, które zdecydowały o wyborze konkretnej 
placówki odnosi się do jakości opieki w placówce (58% rodziców wymie-
niła przynajmniej jedną odpowiedź związaną z jakością oferowanej opieki). 

Czynnik ten był szczególnie podkreślany w kontekście wpływu na ewen-
tualną decyzję wyboru placówki niepublicznej. Co piąty badany rozważał 
skorzystanie z prywatnych placówek opieki przedszkolnej (22%) biorąc 
pod uwagę jakość oferowanych usług, większy prestiż tych placówek w śro-
dowisku lokalnym oraz poczucie, że ich uwagi rodziców dotyczące potrzeb 
dzieci byłyby taktowane w takiej placówce bardziej odpowiedzialnie.

Tylko dla 16% rodziców ważne było zapewnienie odpowiednich warunków 
dla dzieci chorujących i dzieci z niepełnosprawnościami. Nie można jed-
nak nie doceniać wagi tego czynnika. Dzieci, które mają alergię, niepełno-
sprawności i są przewlekle chore stanowią mały odsetek wśród wszystkich 
przedszkolaków. W porównaniu do ogółu rodziców, kwestie te są istotnie 
ważniejsze dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami. 
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Infografika nr 5 
Czynniki decydujące o wyborze konkretnej placówki wychowania przedszkolnego [N=739]

W kwestiach organizacji i jakości opieki przedszkolnej, dla niemal wszyst-
kich rodziców przedszkolaków najważniejsze było zapewnianie przez 
placówki wyżywienia oraz dobrego wyposażenia przedszkola (plac zabaw, 
sale gimnastyczne), aż 94% badanych uznało oba te aspekty za bardzo 
lub raczej istotne (w grupie czynników decydujących organizacji i jakości 
opieki przedszkolnej). W dalszej kolejności ważny był elastyczny czas 
opieki nad dziećmi (82%) oraz możliwość zajęć w grupach jednolitych 
wiekowo (79%). Są to również czynniki, które w największym stopniu 
mogłyby zadecydować (zdaniem 32% respondentów) o wyborze placówki 
prywatnej zamiast publicznej. Zdaniem mieszkańców miast placówki nie-
publiczne dają możliwość zapisania dziecka do mniej licznych grup (34% 
wobec 23%) oraz zapewniają lepiej przygotowaną kadrę pedagogiczną 
(27% wśród mieszkańców miast wobec 19% wśród mieszkańców wsi).

3. Proces rekrutacji
Zdaniem zdecydowanej większość badanych (89%) mieli oni w czasie 
rekrutacji poczucie dostępu do pełnej informacji o procesie rekrutacji, 
54% z badanych przyznało, że wszystkie informacje były dostępne zarówno 
w wersji elektronicznej jak i tradycyjnej, a 35%, że tylko część informacji 
była dostępna online, resztę należało pozyskać w placówkach.

Największa grupa respondentów uzyskała informację na temat rekruta-
cji bezpośrednio w placówce przedszkolnej (54%). W dalszej kolejności 
rodzice czerpali informacje ze stron internetowych placówek i gminy 
(40%) oraz od znajomych lub od innych rodziców (27%). Pozyskiwanie 
wiedzy na temat procesu rekrutacji było uzależnione od wieku, wykształ-
cenia i miejsca zamieszkania rodziców. Rodzice w wieku 30–39 lat, lepiej 
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wykształceni, częściej w poszukiwaniu informacji zaglądali do Internetu. 
W mniejszych miejscowościach częściej niż w większych miastach rodzice 
odwiedzali przedszkola. Dla mieszkańców wsi czy małych miast może 
wydawać się bardziej naturalne, aby odwiedzić przedszkole w celu uzy-
skania potrzebnej wiedzy. 

Infografika nr 6 
Główne źródła pozyskiwania wiedzy na temat rekrutacji do przedszkoli [N=800]

Większość rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat (89%) nie spotkała się 
z utrudnieniami w procesie ubiegania się o miejsce w przedszkolu. Należy 
jednak pamiętać, że dla 59% rodziców był to kolejny rok opieki dziecka 
w przedszkolu. Aż 11% z pozostałej grupy rodziców zadeklarowało, że 
proces rekrutacyjny nie przebiegł idealnie (6% badanych miało dość duże 
problemy, które wymagały kilkukrotnych wizyt w przedszkolu, a 5% bada-
nych przyznaje się do kilku wątpliwości, co do procesu rekrutacyjnego).

Infografika nr 7. 
Utrudnienia w procesie ubiegania się o miejsce w przedszkolu [N=800]
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Tylko średnio połowa badanych była świadoma, że gmina ma obowiązek 
zapewnić miejsce w przedszkolu wszystkim dzieciom. Co czwarty rodzic 
(26%) nie miał takiej wiedzy. Częściej takiej wiedzy nie posiadały osoby, 
które informacje o rekrutacji czerpały bezpośrednio w placówce (28%), 
telefonicznie z placówki (31%) oraz od znajomych/rodziny (28%). 

Infografika nr 8 
Wiedza o obowiązku gminy dot. zapewnienia dziecku miejsca w przedszkolu a kanały 
pozyskiwania informacji przez rodziców [N=800]

4. Ocena pracy przedszkola
Rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, korzystających z opieki przedszkolnej 
w publicznych placówkach, pozytywnie oceniali bezpieczeństwo i organiza-
cję w przedszkolu. Niemal wszyscy badani (92–96%) przyznali, że sale, wej-
ście do przedszkola oraz korytarze są bezpieczne i komfortowe. Nieco niżej, 
ale nadal bardzo wysoko, oceniane było bezpieczeństwo placu zabaw i sal 
do zajęć sportowo-korekcyjnych gdyż odpowiednio 83% i 76% rodziców 
postrzegało je jako bezpieczne i nowoczesne. Zdecydowanie pozytywnie 
oceniana była także praca personelu przedszkola. Rodzice niemal jedno-
głośnie sądzili, że osoby pracujące w przedszkolach, do których uczęszczały 
ich dzieci tworzyły miłą atmosferę, miały właściwe podejście, rozumiały 
potrzeby dzieci i zapewniały im odpowiednią opiekę oraz były w stałym 
kontakcie z rodzicami. 

Co trzeci rodzic korzystał z opieki przedszkolnej także w czasie wakacji. 
Ponad połowa takich osób przyznaje, że dziecko uczęszczało do przedszkola 
w wakacje przez cały okres, jaki był potrzebny. Pozostali mogli skorzystać 
z takiej opieki tylko przez ograniczony okres ze względu na dostępność 
przedszkola. Z opieki przedszkolnej w czasie wakacji nie korzystało 67% 
badanych. Głównie dlatego, że nie mieli takiej potrzeby, mogli lub chcieli 
sami zapewnić opiekę dziecku. Według 10% badanych, którzy nie korzystali 
z opieki w czasie wakacji nie mieli oni takiej możliwości ze względu na to, 
że przedszkole nie pracuje w wakacje. 
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Infografika nr 9 
Korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w czasie wakacji [N=800]

Niemal wszyscy rodzice (99%) byli zadowoleni z opieki przedszkolnej, jaką 
otrzymywały ich dzieci.  Potrzeby żadnych zmian nie dostrzegło jednak 
tylko 16% badanych.  Analizując dane dotyczące zmian, które chcieliby 
wprowadzić rodzice (w ramach szerszych kategorii), okazało się, że więk-
szość rodziców (79%) chciałaby poprawić wyposażenie placówek. Dla pra-
wie połowy badanych (47%) ważne byłoby, aby zmienić lub poprawić czas 
oferowanej opieki – możliwość korzystania z przedszkola w ciągu całego 
roku oraz godziny otwarcia przedszkola. 

Infografika nr 10 
Aspekty pracy przedszkola, które według rodziców dzieci należałoby zmienić [N=670]
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6.5. Wyniki z badania kwestionariuszowego dotyczącego 
organizacji opieki przedszkolnej 

I. Ogólna charakterystyka badania
W celu pozyskania informacji dotyczących organizacji wychowania przed-
szkolnego na terenie miast/gmin oraz postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych placówek wychowania przedszkolnego, Najwyższa Izba 
Kontroli Delegatura w Kielcach wystosowała, korzystając z uprawnień 
art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK, zapytanie do 890 gmin z terenu sześciu 
województw, w których prowadzono kontrolę. 

Zapytanie zostało przygotowane w postaci elektronicznego kwestionariu-
sza i skierowane w systemie badań internetowych Lime Survey. Wsparcie 
informatyczne i analiza danych wynikowych badania były realizowane 
przez Zespół Wsparcia Informatycznego i Analitycznego w Departamencie 
Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK.

Badanie było prowadzone w dniach od 6 sierpnia 2018 r. do 6 września 
2018 r. i obejmowało lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019.

Kwestionariusz został wypełniony przez 787 gminy, tj. 88,4% gmin objętych 
badaniem. Analiza poprawności uzyskanych danych, wskazała na występo-
wanie przypadków odpowiedzi logicznie sprzecznych. Takie odpowiedzi 
zostały oznaczone w raporcie, jako „brak danych”.

Wyniki analizy danych wykorzystane zostały również do doboru gmin 
do kontroli.

Zwrotność: liczba i odsetek gmin, które udzieliły odpowiedzi na zapytanie 

Województwo Wysłane Odpowiedzi
Zwrotność

ogółem

w tym w podziale na rodzaj gminy

miejska miejsko-
wiejska

wiejska

Ogółem 890 787 88,4% 93,4% 89,1% 87,5%

lubelskie 213 188 88,3% 85,0% 85,7% 89,1%

opolskie 71 67 94,4% 100,0% 97,0% 91,4%

podkarpackie 160 138 86,3% 93,8% 88,6% 84,4%

podlaskie 118 101 85,6% 100,0% 85,2% 83,3%

świętokrzyskie 102 92 90,2% 100,0% 87,1% 90,9%

wielkopolskie 226 201 88,9% 94,7% 89,4% 87,6%

II. Zestawienie zbiorcze wyników
1. Organizacja wychowania przedszkolnego w gminie w roku szkolnym 
2017/2018 (stan na 31.12.2017 r.) i 2018/2019 (stan na 30.06.2018 r.)

1.1. Gminy w podziale na grupy wiekowe dzieci w wieku przedszkolnym 
zamieszkałe na terenie gminy:

a. dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat
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Wyszczególnienie

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 770 100,0% 100,0% 100,0% 765 100,0% 100,0% 100,0%

do 10 dzieci 196 7,4% 10,1% 34,8% 204 13,0% 10,2% 36,0%

od 11 do 20 237 10,3% 24,8% 36,4% 212 5,8% 24,7% 32,1%

od 21 do 80 287 41,2% 59,1% 26,9% 299 40,6% 58,6% 30,2%

powyżej 80 dzieci 50 41,2% 6,0% 1,9% 50 40,6% 6,5% 1,7%

brak danych 17 22

b. dzieci trzyletnie i czteroletnie

Wyszczególnienie

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 780 100,0% 100,0% 100,0% 781 100,0% 100,0% 100,0%

do 100 dzieci 234 7,3% 8,6% 42,8% 233 7,3% 8,6% 42,6%

od 101 do 200 288 8,7% 37,7% 40,5% 292 8,7% 38,0% 41,1%

od 201 do 2000 251 73,9% 53,6% 16,7% 249 73,9% 53,4% 16,3%

powyżej 2000 dzieci 7 10,1% 0,0% 0,0% 7 10,1% 0,0% 0,0%

brak danych 7 6

c. dzieci pięcioletnie i sześcioletnie

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 781 100,0% 100,0% 100,0% 782 100,0% 100,0% 100,0%

do 100 dzieci 201 5,8% 7,3% 36,8% 207 7,3% 7,7% 37,6%

od 101 do 200 303 7,3% 38,2% 43,5% 303 7,3% 37,1% 43,9%

od 201 do 2000 270 76,8% 54,5% 19,7% 265 75,3% 55,2% 18,5%

powyżej 2000 dzieci 7 10,1% 0,0% 0,0% 7 10,1% 0,0% 0,0%

brak danych 6 5

d. dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 781 100,0% 100,0% 100,0% 782 100,0% 100,0% 100,0%

do 100 dzieci 218 7,3% 7,7% 39,8% 221 8,7% 7,2% 40,5%

od 101 do 200 298 8,7% 38,6% 42,1% 298 7,3% 38,5% 42,2%

od 201 do 2000 258 73,9% 53,7% 18,1% 256 73,9% 54,3% 17,3%

powyżej 2000 dzieci 7 10,1% 0,0% 0,0% 7 10,1% 0,0% 0,0%

brak danych 6 5
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1.2.  Gminy w podziale na rodzaje publicznych placówek wychowania przedszkolnego:

a.  publiczne placówki wychowania przedszkolnego (ogółem)

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
Mmejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0% 787 100,0% 100,0% 100,0%

brak placówek 3 0,0% 0,0% 0,6% 2 0,0% 0,0% 0,4%

od 1 do 2 185 16,9% 14,9% 28,3% 192 15,5% 15,8% 29,5%

od 3 do 5 297 25,4% 38,0% 39,4% 290 25,4% 36,7% 38,6%

od 6 do 10 204 16,9% 31,3% 24,9% 206 19,7% 31,7% 24,7%

powyżej 10 placówek 98 40,8% 15,8% 6,9% 97 39,4% 15,8% 6,9%

Infografika nr 11 
Gminy w zależności od liczby publicznych placówek wychowania przedszkolnego (ogółem) w roku szkolnym 2018/2019

0,0% 0,0% 0,4%

15,5% 15,8%

29,5%
25,4%

36,7% 38,6%

19,7%

31,7%

24,7%

39,4%

15,8%

6,9%

miejska miejsko-wiejska wiejska

brak placówek

od 1 do 2

od 3 do 5

od 6 do 10

powyżej 10 placówek

b.  przedszkola

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0% 787 100,0% 100,0% 100,0%

brak przedszkola 174 0,0% 2,3% 34,1% 171 0,0% 1,8% 33,7%

od 1 do 2 391 21,1% 59,7% 49,3% 389 19,7% 59,3% 49,3%

od 3 do 5 131 31.0% 22,2% 12,2% 136 32,4% 23,1% 12,5%

od 6 do 10 60 19,7% 12,7% 3,6% 58 19,7% 12,2% 3,4%
powyżej 10 
przedszkoli

31 28,2% 3,1% 0,8% 33 28,2% 3,6% 1,1%
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Infografika nr 12  
Gminy w zależności od liczby przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019

0,0% 1,8%

33,7%

19,7%

59,3%

49,3%

32,4%

23,1%

12,5%

19,7%

12,2%

3,4%

28,2%

3,6% 1,1%

miejska miejsko-wiejska wiejska

brak przedszkola

od 1 do 2

od 3 do 5

od 6 do 10

powyżej 10 przedszkoli

c.  szkoły podstawowe, w których utworzono oddziały przedszkolne

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0% 787 100,0% 100,0% 100,0%

brak szkoły 175 50,7% 23,1% 17,8% 175 49,3% 23,5% 17,8%

od 1 do 2 246 15,5% 25,3% 36,2% 250 16,9% 24,9% 37,0%

od 3 do 5 247 15,5% 34,8% 32,1% 245 18,3% 35,8% 30,9%

od 6 do 10 105 12,7% 14,5% 12,9% 101 8,5% 13,5% 13,1%

powyżej 10 szkół 14 5,6% 2,3% 1,0% 16 7,0% 2,3% 1,2%

Infografika nr 13 
Gminy w zależności od liczby szkół podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne, w roku szkolnym 
2018/2019

49,3%

23,5%
17,8%16,9%

24,9%

37,0%

18,3%

35,8%
30,9%

8,5%
13,5% 13,1%

7,0%
2,3% 1,2%

miejska miejsko-wiejska wiejska

brak szkoły

od 1 do 2 szkół

od 3 do 5

od 6 do 10

powyżej 10 szkół
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d.   szkoły podstawowe, w których utworzono oddziały przedszkolne zapewniające opiekę powyżej 
5 godzin dziennie

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba gmin miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 612 100,0% 100,0% 100,0% 612 100,0% 100,0% 100,0%

brak 314 28,6% 45,9% 55,5% 310 27,8% 47,3% 54,1%

od 1 do 2 182 25,7% 31,8% 29,2% 186 27,8% 30,2% 30,7%

od 3 do 5 87 20,0% 17,6% 12,3% 88 22,2% 17,8% 12,3%

od 6 do 10 26 17,1% 4,7% 2,9% 25 13,9% 4,7% 2,9%

powyżej 10 szkół 3 8,6% 0,0% 0,0% 3 8,3% 0,0% 0,0%

nie dotyczy 175 175

Infografika nr14  
Gminy w zależności od liczby szkół podstawowych, w których utworzono oddziały przedszkolne zapewniające opiekę 
powyżej 5 godzin dziennie, w roku szkolnym 2018/2019

27,8%

47,3%

54,1%

27,8% 30,2% 30,7%

22,2%
17,8%

12,3%13,9%

4,7% 2,9%
8,3%

0,0% 0,0%

miejska miejsko-wiejska wiejska

brak szkoły
od 1 do 2 szkół
od 3 do 5
od 6 do 10
powyżej 10 szkół

e.  inne formy wychowania przedszkolnego

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0% 787 100,0% 100,0% 100,0%

brak innych form 636 94,4% 87,8% 75,8% 642 94,4% 88,7% 76,6%

jedna 71 2,8% 4,5% 11,9% 69 2,8% 4,5% 11,5%

od 2 do 5 69 1,4% 5,9% 11,1% 65 1,4% 5,0% 10,7%

powyżej 5 innych form 11 1,4% 1,8% 1,2% 11 1,4% 1,8% 1,2%

1.3.  Gminy w podziale na liczbę miejsc w publicznych przedszkolach dla:

a. dzieci trzyletnich i czteroletnich

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 621 100,0% 100,0% 100,0% 624 100,0% 100,0% 100,0%

do 40 dzieci 100 1,4% 7,9% 24,4% 93 1,4% 9,3% 21,3%

od 41 do 80 186 11,4% 24,2% 37,5% 191 12,8% 20,4% 40,8%

od 81 do 160 182 4,3% 37,7% 29,2% 178 2,9% 38,4% 27,5%

powyżej 160 dzieci 153 82,9% 30,2% 8,9% 162 82,9% 31,9% 10,4%
nie dotyczy 161 158
brak danych 5 5
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b. dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 621 100,0% 100,0% 100,0% 624 100,0% 100,0% 100,0%

do 40 dzieci 102 2,9% 7,4% 25,0% 96 2,9% 6,5% 23,7%

od 41 do 80 163 5,7% 21,9% 33,3% 172 8,5% 22,2% 34,9%

od 81 do 160 174 8,5% 31,2% 30,1% 171 5,7% 30,6% 29,9%

powyżej 160 dzieci 182 82,9% 39,5% 11,6% 185 82,9% 40,7% 11,5%
nie dotyczy 161 158
brak danych 5 5

c.  dzieci od 3 do 6 lat (ogółem)

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 621 100,0% 100,0% 100,0% 624 100,0% 100,0% 100,0%

do 80 dzieci 106 1,4% 8,4% 25,9% 99 1,4% 7,4% 24,2%

od 81 do 160 169 11,4% 20,9% 34,5% 176 11,4% 21,8% 35,8%

od 161 do 320 180 4,3% 34,9% 30,4% 178 4,3% 32,8% 30,8%

powyżej 320 dzieci 166 82,9% 35,8% 9,2% 171 82,9% 38,0% 9,2%
nie dotyczy 161 158
brak danych 5 5

1.4.  Gminy w podziale na liczbę miejsc w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w publicznych 
szkołach podstawowych dla:
a. dzieci trzyletnich i czteroletnich

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 609 100,0% 100,0% 100,0% 607 100,0% 100,0% 100,0%

brak miejsc 173 37,1% 23,7% 29,6% 171 38,9% 23,4% 29,2%

do 40 211 25,7% 34,9% 35,3% 206 27,8% 34,7% 34,2%

od 41 do 80 143 22,9% 21,9% 24,2% 143 19,4% 21,6% 24,8%

od 81 do 160 66 11,4% 16,6% 8,4% 70 11,1% 16,7% 9,3%

powyżej 160 miejsc 16 2,9% 3,0% 2,5% 17 2,8% 3,6% 2,5%
nie dotyczy 175 175
brak danych 3 5

b. dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 609 100,0% 100,0% 100,0% 607 100,0% 100,0% 100,0%

do 40 miejsc 130 20,0% 20,1% 22,0% 128 19,4% 18,6% 22,4%

od 41 do 80 189 11,4% 23,7% 35,7% 191 16,7% 24,6% 35,6%

od 81 do 160 199 17,1% 36,7% 32,4% 195 16,7% 37,1% 31,4%

powyżej 160 miejsc 91 51,5% 19,5% 9,9% 93 47,2% 19,7% 10,6%
nie dotyczy 175 175
brak danych 3 5
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c. dzieci od 3 do 6 lat (ogółem)

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 609 100,0% 100,0% 100,0% 607 100,0% 100,0% 100,0%

do 40 miejsc 63 14,3% 10,1% 10,1% 65 13,9% 10,8% 10,4%

od 41 do 80 160 8,6% 20,1% 30,4% 152 13,9% 19,8% 28,2%

od 81 do 160 202 22,8% 28,4% 36,0% 202 22,2% 28,7% 36,1%

powyżej 160 miejsc 184 54,3% 41,4% 23,5% 188 50,0% 40,7% 25,3%
nie dotyczy 175 175
brak danych 3 5

1.5.  Gminy w podziale na liczbę miejsc w innych formach wychowania przedszkolnego:

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 148 100,0% 100,0% 100,0% 143 100,0% 100,0% 100,0%

do 25 miejsc 45 60,0% 22,2% 31,0% 43 60,0% 24,0% 30,1%

od 26 do 50 34 0,0% 29,7% 22,4% 33 0,0% 28,0% 23,0%

od 51 do 100 46 20,0% 18,5% 34,5% 43 20,0% 20,0% 32,7%

powyżej 100 miejsc 23 20,0% 29,6% 12,1% 24 20,0% 28,0% 14,2%
nie dotyczy 636 642
brak danych 3 2

1.6.  Gminy w podziale na publiczne placówki wychowania przedszkolnego, które:

a.  posiadają plac zabaw

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 784 100,0% 100,0% 100,0% 785 100,0% 100,0% 100,0%

brak placówek 20 0,0% 1,4% 3,5% 20 0,0% 1,4% 3,5%

od 1 do 5 530 42,2% 58,4% 75,4% 530 40,9% 58,4% 75,4%

od 6 do 20 227 47,9% 40,2% 21,1% 228 49,2% 40,2% 21,1%

powyżej 20 placówek 7 9,9% 0,0% 0,0% 7 9,9% 0,0% 0,0%

nie dotyczy 3 2

b.  dysponują stołówką i zapleczem kuchennym zapewniającym żywienie dla dzieci objętych opieką 
przedszkolną

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 784 100,0% 100,0% 100,0% 785 100,0% 100,0% 100,0%

brak placówek 72 2,7% 2,7% 13,0% 74 2,8% 2,7% 13,4%

od 1 do 5 575 42,3% 74,7% 77,2% 574 39,4% 75,1% 77,1%

od 6 do 20 131 46,5% 22,6% 9,8% 131 49,3% 22,2% 9,5%

powyżej 20 placówek 6 8,5% 0,0% 0,0% 6 8,5% 0,0% 0,0%

nie dotyczy 3 2
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c.  prowadzą zajęcia na dwie zmiany

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 784 100,0% 100,0% 100,0% 785 100,0% 100,0% 100,0%

brak placówek 703 88,7% 82,8% 92,9% 706 88,7% 84,5% 92,5%

jedna 54 7,1% 11,7% 4,7% 51 8,5% 10,0% 4,7%

dwie 19 4,2% 4,5% 1,2% 20 2,8% 4,5% 1,6%

od 3 do 4 6 0,0% 0,5% 1,0% 5 0,0% 0,5% 0,8%

powyżej 4 placówek 2 0,0% 0,5% 0,2% 3 0,0% 0,5% 0,4%

nie dotyczy 3 2

2.  Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego
2.1  Gminy w podziale na liczbę dzieci, których rodzice wnioskowali o miejsce w placówce wychowa-
nia przedszkolnego w ramach kontynuacji wychowania przedszkolnego:

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 757 100,0% 100,0% 100,0% 757 100,0% 100,0% 100,0%

nie wnioskowali 24 4,3% 2,3% 3,4% 7 2,9% 0,5% 0,9%

od 1 do 25 dzieci 201 4,3% 11,2% 36,8% 61 0,0% 3,3% 11,4%

od 26 do 50 193 7,1% 20,6% 30,4% 135 4,3% 8,4% 24,1%

od 51 do 200 276 31,4% 57,5% 27,7% 427 17,1% 62,6% 59,4%

powyżej 200 dzieci 63 52,9% 8,4% 1,7% 127 75,7% 25,2% 4,2%

brak danych 30 30

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 757 100,0% 100,0% 100,0% 757 100,0% 100,0% 100,0%

nie wnioskowali 592 88,6% 75,7% 77,8% 567 90,0% 70,1% 74,8%

od 1 do 10 dzieci 86 4,3% 10,3% 12,9% 76 2,9% 9,8% 11,2%

od 11 do 50 61 2,9% 10,7% 7,6% 57 0,0% 7,9% 8,5%

powyżej 50 dzieci 18 4,2% 3,3% 1,7% 57 7,1% 12,2% 5,5%

brak danych 30 30
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2.2.  Gminy w podziale na liczbę dzieci, których rodzice wnioskowali o miejsce w placówce wychowa-
nia przedszkolnego na wolne miejsca:

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 586 100,0% 100,0% 100,0% 586 100,0% 100,0% 100,0%

nie wnioskowali 20 4,7% 1,7% 4,0% 25 4,7% 1,7% 5,4%

od 1 do 20 dzieci 112 7,8% 12,8% 24,3% 256 25,0% 42,8% 47,6%

od 21 do 40 128 7,8% 9,8% 30,4% 107 14,0% 20,2% 18,1%

od 41 do 80 169 10,9% 33,5% 29,8% 115 17,2% 19,7% 20,0%

powyżej 80 dzieci 157 68,8% 42,2% 11,5% 83 39,1% 15,6% 8,9%
nie dotyczy 195 198
brak danych 6 3

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 757 100,0% 100,0% 100,0% 757 100,0% 100,0% 100,0%

nie wnioskowali 96 2,9% 6,1% 17,1% 110 2,9% 9,4% 18,6%

od 1 do 10 dzieci 45 2,9% 2,8% 7,8% 201 12,9% 22,9% 30,2%

od 11 do 20 73 1,4% 6,5% 12,3% 138 8,6% 22,4% 17,8%

od 21 do 40 157 5,7% 11,2% 27,3% 135 15,6% 22,4% 16,1%

powyżej 40 dzieci 386 87,1% 73,4% 35,5% 173 60,0% 22,9% 17,3%

brak danych 30 30

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 757 100,0% 100,0% 100,0% 757 100,0% 100,0% 100,0%

nie wnioskowali 385 34,3% 40,2% 58,1% 355 27,1% 41,1% 52,4%

od 1 do 4 dzieci 154 7,1% 22,4% 21,4% 176 15,8% 23,8% 24,1%

od 5 do 20 155 22,9% 25,7% 17,8% 134 27,1% 21,5% 14,6%

od 21 do 80 51 27,1% 9,4% 2,5% 73 21,4% 12,2% 6,8%

powyżej 80 dzieci 12 8,6% 2,3% 0,2% 19 8,6% 1,4% 2,1%

brak danych 30 30
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2.3.  Gminy w podziale na liczbę dzieci, dla których zabrakło miejsc w placówce, do której wniosko-
wali rodzice:

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 592 100,0% 100,0% 100,0% 589 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 435 44,6% 65,7% 82,7% 509 61,5% 79,8% 94,3%

od 1 do 5 dzieci 47 10,8% 9,2% 6,8% 52 18,5% 13,2% 4,8%

od 6 do 20 50 4,6% 11,4% 7,7% 24 16,9% 5,8% 0,9%

powyżej 20 dzieci 60 40,0% 13,7% 2,8% 4 3,1% 1,2% 0,0%

brak danych 195 198

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 757 100,0% 100,0% 100,0% 757 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 561 38,6% 61,2% 85,2% 647 41,4% 80,4% 94,3%

od 1 do 5 dzieci 56 1,4% 9,8% 7,2% 55 14,3% 11,6% 4,2%

od 6 do 15 57 11,4% 12,2% 4,9% 34 21,4% 6,1% 1,3%

powyżej 15 dzieci 83 48,6% 16,8% 2,7% 21 22,9% 1,9% 0,2%

brak danych 30 30

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

Wyszczególnienie
dzieci 3 i 4-letnie dzieci 5 i 6-letnie

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 758 100,0% 100,0% 100,0% 757 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 653 65,7% 79,1% 92,4% 699 72,9% 89,7% 96,4%

od 1 do 5 dzieci 35 8,6% 5,1% 3,8% 45 15,7% 8,9% 3,2%

od 6 do 15 40 11,4% 8,8% 2,8% 10 7,1% 1,4% 0,4%

powyżej 15 dzieci 30 14,3% 7,0% 1,0% 3 4,3% 0,0% 0,0%

brak danych 29 30

2.4.  Gminy w podziale na liczbę wolnych miejsc po zakończeniu postępowania uzupełniającego:

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

Wyszczególnienie
przedszkolach publicznych

oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0% 787 100,0% 100,0% 100,0%

brak wolnych miejsc 396 43,7% 40,3% 55,8% 324 66,1% 39,4% 38,4%

od 1 do 10 141 22,5% 18,5% 17,0% 82 4,2% 10,4% 11,3%

od 11 do 20 85 8,5% 11,3% 10,9% 119 8,5% 15,8% 15,8%

od 21 do 50 126 15,5% 24,0% 12,5% 159 8,5% 22,2% 21,0%

powyżej 50 miejsc 39 9,8% 5,9% 3,8% 103 12,7% 12,2% 13,5%
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b.  stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Wyszczególnienie
przedszkolach publicznych

oddziałach przedszkolnych 
w publicznych szkołach

liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko--
wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0% 787 100,0% 100,0% 100,0%

brak wolnych miejsc 355 32,3% 33,9% 51,9% 320 63,3% 40,3% 37,7%

od 1 do 10 152 31,0% 20,5% 17,2% 96 8,5% 10,0% 13,7%

od 11 do 20 101 9,9% 14,0% 12,7% 97 2,8% 11,2% 14,1%

od 21 do 50 128 14,1% 23,5% 13,3% 181 15,5% 24,9% 23,2%

powyżej 50 miejsc 51 12,7% 8,1% 4,9% 93 9,9% 13,6% 11,3%

2.5.  Gminy w podziale na liczbę dzieci, którym wójt/burmistrz/prezydent pisemnie wskazał inne 
miejsce realizacji wychowania przedszkolnego:

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

Wyszczególnienie
przedszkolach publicznych

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0%

nie wskazał 688 69,0% 79,6% 93,5%

od 1 do 20 dzieci 53 9,9% 9,5% 5,1%

od 21 do 50 24 7,0% 6,8% 0,8%

powyżej 50 dzieci 22 14,1% 4,1% 0,6%

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

Wyszczególnienie
przedszkolach publicznych

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0%

nie wskazał 711 81,7% 84,6% 94,1%

od 1 do 20 dzieci 57 8,5% 11,3% 5,3%

od 21 do 50 10 5,6% 1,4% 0,6%

powyżej 50 dzieci 9 4,2% 2,7% 0,0%

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

Wyszczególnienie
przedszkolach publicznych

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 787 100,0% 100,0% 100,0%

nie wskazał 719 78,9% 84,6% 96,2%

od 1 do 20 dzieci 46 8,5% 10,4% 3,4%

od 21 do 50 13 7,0% 3,2% 0,2%

powyżej 50 dzieci 9 5,6% 1,8% 0,2%
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3.  Opis działań podejmowanych w związku z zapewnieniem opieki przedszkolnej
3.1.   Czy na rok szkolny 2018/2019 uruchomiono/planuje się uruchomić nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego?

Wyszczególnienie
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

tak 203 42,0% 28,5% 22,5%

nie 580 58,0% 71,5% 77,5%

brak danych 4

Gminy /N=203/, w których uruchomiono nowe miejsca wychowania przedszkolnego w podziale 
na liczbę nowych miejsc, uruchamianych: 

Wyszczególnienie
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

w wyniku adaptacji nowych pomieszczeń 
w tym:

113 79,3% 60,3% 46,9%

od 1 do 25 miejsc 85 56,5% 81,6% 78,9%

od 26 do 50 21 21,7% 18,4% 17,3%

powyżej 50 miejsc 7 21,7% 0,0% 3,9%
w nowo powstałych/wybudowanych placówkach wychowania 
przedszkolnego
w tym:

53 13,8% 31,8% 26,1%

od 1 do 25 miejsc 24 25,0% 55,0% 41,4%

od 26 do 50 11 0,0% 10,0% 31,0%

powyżej 50 miejsc 18 75,0% 35,0% 27,6%
w wyniku innych działań 
w tym:

51 24,1% 20,6% 27,9%

od 1 do 25 miejsc 37 42,9% 76,9% 77,4%

od 26 do 50 7 28,6% 0,0% 16,1%

powyżej 50 miejsc 7 28,6% 23,1% 6,5%
Ogółem – nowe miejsca wychowania przedszkolnego 
w tym:

203 100,0% 100,0% 100,0%

od 1 do 25 miejsc 131 48,3% 63,5% 69,4%

od 26 do 50 37 17,2% 17,5% 18,9%

powyżej 50 miejsc 35 34,5% 19,1% 11,7%

3.2.   Czy nabór do przedszkoli odbywał się przy wsparciu systemu elektronicznego?

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

tak 55 34,3% 5,0% 4,1% 67 40,6% 7,3% 4,7%

nie 727 65,7% 95,0% 95,9% 715 59,4% 92,7% 95,3%

brak danych 5 5



ZAŁĄCZNIKI

100

3.3.   Czy w celu zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci 
zorganizowano konkurs ofert dla placówek niepublicznych?

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

tak 8 7,3% 1,4% 0,0% 7 7,3% 0,9% 0,0%

nie 772 92,7% 98,6% 100,0% 773 92,7% 99,1% 100,0%

brak danych 7 7

3.4.  Gminy w podziale na czas (limit) bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego w placówkach publicznych

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 776 100,0% 100,0% 100,0% 775 100,0% 100,0% 100,0%

5 godzin 742 97,0% 96,8% 94,9% 736 97,0% 95,5% 94,5%

5,5 5 0,0% 0,0% 1,0% 4 0,0% 0,0% 0,8%

6 11 1,5% 1,8% 1,3% 13 1,5% 1,7% 1,7%

7,5 2 0,0% 0,0% 0,4% 2 0,0% 0,0% 0,4%

8 5 0,0% 0,0% 1,0% 5 0,0% 0,0% 1,0%

9 8 0,0% 1,4% 1,0% 8 0,0% 1,4% 1,0%

powyżej 9 godzin 3 1,5% 0,0% 0,4% 7 1,5% 1,4% 0,6%
nie dotyczy 2 1
brak danych 9 11

3.5.  Gminy w podziale na opłatę stałą za godzinę powyżej limitu, o którym mowa w pkt. 3.4

Wyszczególnienie
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 701 100,0% 100,0% 100,0% 703 100,0% 100,0% 100,0%

0 zł 46 2,9% 3,2% 9,0% 46 2,9% 3,2% 8,9%

od 0,01 zł do 0,50 zł 5 0,0% 0,5% 1,0% 4 0,0% 0,5% 0,7%

od 0,51 zł do 0,99 zł 21 0,0% 3,6% 3,1% 21 0,0% 3,2% 3,4%

1 zł 629 97,1% 92,7% 86,9% 632 97,1% 93,2% 87,0%
nie dotyczy 80 76
brak danych 6 8

III.  Analiza wyników badania

A. Organizacja placówek wychowania przedszkolnego

1. Gminy, w których nie utworzono samodzielnych publicznych przedszkoli

Rodzaj gminy
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba gmin odsetek liczba gmin odsetek

Ogółem w tym: 174 22,1% 171 21,7%

miejska 0 0,0% 0 0,0%

miejsko-wiejska 5 2,3% 4 1,8%

wiejska 169 34,1% 167 33,7%
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2.  Gminy, w których funkcjonowały wyłącznie samodzielne przedszkola

Rodzaj gminy
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba gmin odsetek liczba gmin odsetek

Ogółem w tym: 145 18,4% 147 18,7%

miejska 33 46,5% 31 43,7%

miejsko-wiejska 43 19,5% 45 20,4%

wiejska 69 13,9% 71 14,3%

3.   Stopień zapewnienia opieki przedszkolnej w wymiarze większym niż 5 godzin 

3.1.  W oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w przedszkolach lub w szkołach

Odsetek oddziałów
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 782 100,0% 100,0% 100,0% 781 100,0% 100,0% 100,0%
brak oddziałów 108 0,0% 0,9% 21,6% 104 0,0% 0,5% 21,0%

do 25% oddz. 84 0,0% 14,0% 10,8% 87 0,0% 14,5% 11,2%

od 25% do 50% 142 5,6% 23,5% 17,6% 139 5,7% 24,8% 16,3%

od 50% do 75% 68 5,6% 9,5% 8,8% 62 5,7% 7,7% 8,4%
od 75% do 100% 
oddz.

380 88,8% 52,1% 41,2% 389 88,6% 52,5% 43,1%

brak danych 5 6

3.2.  W oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach

Odsetek oddziałów
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 169 0,0% 100,0% 100,0% 167 0,0% 100,0% 100,0%

brak oddziałów 108 0,0% 40,0% 64,6% 104 0,0% 25,0% 63,2%

do 25% oddz. 7 0,0% 20,0% 3,7% 7 0,0% 25,0% 3,7%

od 25% do 50% 17 0,0% 0,0% 10,4% 16 0,0% 0,0% 9,8%

od 50% do 75% 5 0,0% 0,0% 3,1% 2 0,0% 0,0% 1,2%

od 75% do 100% oddz. 32 0,0% 40,0% 18,2% 38 0,0% 50,0% 22,1%

B.  Warunki opieki przedszkolnej
1.  Poziom dostępności placów zabaw 

Odsetek oddziałów
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 764 100,0% 100,0% 100,0% 765 100,0% 100,0% 100,0%

do 25% oddziałów 16 0,0% 2,8% 2,1% 17 0,0% 2,3% 2,5%

od 25% do 50% 66 2,8% 6,4% 10,5% 63 2,8% 5,6% 10,3%

od 50% do 75% 113 11,3% 12,8% 16,2% 107 11,3% 11,9% 15,3%

od 75% do 99% 83 14,1% 13,3% 9,3% 79 14,1% 12,8% 8,6%

100% oddziałów 486 71,8% 64,7% 61,9% 499 71,8% 67,4% 63,3%

brak danych 23 22
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2.  Poziom dostępności stołówki lub zaplecza kuchennego

Odsetek oddziałów
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 712 100,0% 100,0% 100,0% 711 100,0% 100,0% 100,0%

do 25% oddziałów 69 0,0% 11,6% 10,3% 70 0,0% 11,1% 10,8%

od 25% do 50% 187 2,9% 28,4% 29,0% 182 2,9% 28,3% 27,9%

od 50% do 75% 108 13,0% 19,1% 13,6% 105 11,6% 19,1% 13,1%

od 75% do 99% 48 14,5% 6,5% 5,6% 47 14,5% 6,1% 5,6%

100% oddziałów 300 69,6% 34,4% 41,5% 307 71,0% 35,4% 42,6%

brak danych 75 76

Infografika nr 15 
Gminy ze względu na stopień wyposażenia w stołówkę lub zaplecze kuchenne w roku szkolnym 2018/2019

71,0%

35,4%

42,6%

14,5%
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5,6%

11,6%
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2,9%
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11,1%

10,8%

miejska

miejsko-wiejska

wiejska
100% oddziałów

od 75% do 99%

od 50% do 75%

od 25% do 50%

do 25% oddziałów

C. Zabezpieczenie miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego
Odsetek dzieci zamieszkałych na terenie gminy, dla których zabezpieczono miejsce w placów-
kach wychowania przedszkolnego

dzieci w wieku 3–6 lat

Odsetek dzieci
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 772 100,0% 100,0% 100,0% 773 100,0% 100,0% 100,0%

do 60% dzieci 160 11,8% 16,4% 23,9% 136 10,3% 11,8% 21,2%

od 60% do 80% 247 39,7% 29,7% 32,0% 219 33,8% 29,6% 27,0%

powyżej 80% dzieci 365 48,5% 53,9% 44,1% 418 55,9% 58,6% 51,8%

brak danych 15    14    

5. dzieci w wieku 3–4 lat

Odsetek dzieci
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 726 100,0% 100,0% 100,0% 729 100,0% 100,0% 100,0%

do 60% dzieci 263 22,1% 33,9% 39,5% 228 19,1% 28,3% 34,6%

od 60% do 80% 215 42,6% 32,2% 26,4% 219 45,6% 34,2% 25,6%

powyżej 80% dzieci 248 35,3% 33,9% 34,1% 282 35,3% 37,5% 39,8%

brak danych 61    58    
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D. Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego
1.  Odsetek dzieci zgłoszonych na wolne miejsca, dla których zabrakło miejsc w placówkach 

wychowania przedszkolnego

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

a. dzieci w wieku 3–6 lat

Odsetek dzieci liczba gmin miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 585 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 430 45,3% 64,2% 83,3%

do 10% dzieci 76 25,0% 16,8% 8,9%

od 10% do 25% 51 17,2% 12,1% 5,5%

od 25% do 50% 22 9,4% 5,2% 2,0%

powyżej 50% dzieci 6 3,1% 1,7% 0,3%
brak danych 202    

b. dzieci w wieku 3–4 lat

Odsetek dzieci
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 583 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 435 45,3% 66,5% 84,1%

do 10% dzieci 56 18,8% 13,3% 6,1%

od 10% do 25% 49 15,6% 9,2% 6,6%

od 25% do 50% 34 15,6% 9,8% 2,0%

powyżej 50% dzieci 9 4,7% 1,2% 1,2%
brak danych 204    

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

a. dzieci w wieku 3–6 lat

Odsetek dzieci
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 751 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 557 37,7% 61,0% 85,5%

do 10% dzieci 84 15,9% 15,6% 8,5%

od 10% do 25% 78 34,8% 16,9% 3,9%

od 25% do 50% 29 11,6% 5,6% 1,9%

powyżej 50% dzieci 3 0,0% 0,9% 0,2%
brak danych 36    

6.b. dzieci w wieku 3–4 lat

Odsetek dzieci
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 750 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 561 39,2% 61,8% 85,9%

do 10% dzieci 75 15,9% 15,6% 6,7%

od 10% do 25% 69 29,0% 12,3% 4,9%

od 25% do 50% 38 15,9% 8,5% 1,9%

powyżej 50% dzieci 7 0,0% 1,8% 0,6%
brak danych 37    
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1.3. stan na dzień zakończenia postępowania uzupełniającego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

a. dzieci w wieku 3–6 lat

Odsetek dzieci
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 729 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 647 68,2% 83,5% 94,0%

do 10% dzieci 14 6,1% 3,5% 0,7%

od 10% do 25% 24 13,6% 4,5% 1,3%

od 25% do 50% 34 10,6% 6,0% 3,2%

powyżej 50% dzieci 10 1,5% 2,5% 0,8%
brak danych 58    

b. dzieci w wieku 3–4 lat

Odsetek dzieci
liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 713 100,0% 100,0% 100,0%

nie zabrakło miejsc 653 69,7% 89,0% 95,8%

do 10% dzieci 6 1,5% 2,1% 0,2%

od 10% do 25% 13 7,6% 2,6% 0,7%

od 25% do 50% 35 21,2% 4,2% 2,9%

powyżej 50% dzieci 6 0,0% 2,1% 0,4%
brak danych 74    

Infografika nr 16 
Gminy, w których zapewniono miejsca dla dzieci w wieku 3–4 lat, zgłoszonych na wolne miejsca w placówkach wychowania 
przedszkolnego w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
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 stan na dzień zakończenia
postępowania uzupełniającego i
odwoławczego w rekrutacji na rok
szkolny 2017/2018

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

stan na dzień zakończenia
postępowania uzupełniającego w
rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
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2.  Liczba miejsc po postępowaniu uzupełniającym w gminach, w których dzieci nie dostały 
się do placówek przedszkolnych w postępowaniu podstawowym

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

Wyszczególnienie
Ogółem

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 162 36 64 62

zabraknie więcej niż 50 miejsc 14 8 6 0

zabraknie do 50 miejsc 46 14 19 13

nie zabraknie miejsc 4 0 1 3

zostanie do 50 miejsc 72 7 29 36

zostanie powyżej 50 miejsc 26 7 9 10

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

Wyszczególnienie
Ogółem

liczba 
gmin

miejska
miejsko- 
-wiejska

wiejska

Ogółem w tym: 111 25 49 37

zabraknie więcej  niż 50 miejsc 4 3 1 0

zabraknie do 50 miejsc 24 3 8 13

nie zabraknie miejsc 2 2 0 0

zostanie do 50 miejsc 58 10 28 20

zostanie powyżej 50 miejsc 23 7 12 4
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6.6. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Minister Edukacji Narodowej 
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Rzecznik Praw Dziecka
9. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

10. Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 
11. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
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6.7. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.8. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


