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INFORMACJA  

Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI MIEJSKICH DZIAŁAJĄCYCH NA 

TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA 2019 ROK 

 

Na terenie miasta Hrubieszów działalność prowadzą cztery miejskie przedszkola: 

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. „Małego Księcia” przy ul.Piłsudskiego 59 

z oddziałami przy ul.Gródeckiej 48,  

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 przy ul.Mjr H.Dobrzańskiego „Hubala” 11,  

3. Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul.Grotthusów 1 z oddziałami  przy ul.Dwernickiego 4,  

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 przy ul.Listopadowej 4.  

 

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH 

 

Podstawą gospodarki finansowej przedszkoli jest roczny plan finansowy dochodów 

i wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci w przedszkolach. Każde z przedszkoli ma uchwalony odrębny plan finansowy 

i oddzielnie prowadzoną księgowość. Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną 

przedszkoli prowadzi Centrum Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie. 

Na podstawie Uchwały NR XLIX/371/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 

29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, zmienionej Uchwałą NR VII/54/2019 z dnia 

26 kwietnia 2019 r., miejskie przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 

w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłata ponoszona przez rodziców/opiekunów za każdą 

rozpoczętą godzinę korzystania dziecka z wychowania przedszkolnego, w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, od 1 września 2014 r wynosi 1,00 zł. 

Od sierpnia 2019 roku rodzice mają możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za 

usługi przedszkola za pomocą terminali. Dotychczas wpłat dokonywano gotówką do intendenta 

przedszkola lub bezpośrednio na konta bankowe  przedszkoli. 

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta na utrzymanie miejskich przedszkoli w 2019 r. 

wyniosły łącznie 5 170 732,19 zł. Przedszkola zapewniły opiekę średnio dla 490 wychowanków, 

z czego 111 dzieci korzystało z usług przedszkoli nieodpłatnie.  

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli w 2019 r. wyniosła 

528 931,00 zł. Subwencja na dzieci sześcioletnie w przedszkolach wyniosła 485 622,06 zł., 

subwencja na niepełnosprawnych wychowanków przedszkola wyniosła 71 052,67 zł. Opłaty 

wniesione przez rodziców/opiekunów dziecka za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w 2019 r. wyniosły 159 399,00 zł. Dochód z tytułu obciążenia innych gmin kosztami 

uczęszczania ich mieszkańców (9 dzieci) do miejskich przedszkoli wyniósł 87 376,64 zł. Koszt 

z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego naszych dzieci (13 dzieci) w innych gminach  

wyniósł 27 974,25 zł. 
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Biorąc pod uwagę powyższe dane, roczny koszt utrzymania przedszkoli ponoszony przez Gminę 

Miejską w 2019 r. wyniósł 3 985 129,85 zł co stanowi 77,07 % wszystkich wydatków na ten cel, 

a średni roczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 8 132,92 zł. 

 

STAN OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

 W 2019 roku w budynkach przedszkolnych wykonano wiele prac remontowych 

i modernizacyjnych, wymaganych do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz 

wynikających z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie 

i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. 

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 w budynku przy ul. Piłsudskiego 59  

1) wykonano generalny remont łazienki w oddziale dzieci 6-letnich, (zalecenie PSSE), 

2) wyburzono ściankę i zdemontowano drzwi na klatce schodowej (zgodnie z decyzją 

KPPSP) 

3) zakupiono 3 odkurzacze, w tym jeden piorący, myjkę do mycia okien,  

4) zakupiono 2 radio - odtwarzacze,  

5) zakupiono kuchenkę gazowo – elektryczną. 

2. Miejskie Przedszkole Nr 1 w budynku przy ul. Gródeckiej 48 

1) wymieniono ogrodzenie od frontu przedszkola wraz z bramą wjazdową i furtką (zgodnie 

z zaleceniem PSSE),  

2) zakupiono komplet mebli do sali 5-6 latków,  

3) zakupiono kuchnię gazowo–elektryczną, myjkę do okien, euro–domofon, grzejnik 

olejowy dla dozorcy oraz mikrofon bezprzewodowy.  

3. Miejskie Przedszkole Nr 2  

1) wykonano generalny remont kuchni przedszkolnej – wymiana glazury, zlewozmywaków, 

baterii i oświetlenia, częściowa wymiana pionów kanalizacyjnych, oraz wykonanie  

zabudowy zlewozmywaków,  

2) zamontowano energooszczędne lampy oświetleniowe w miejsce uszkodzonych lub 

brakujących we wszystkich salach zajęć i na korytarzach, 

3) zakupiono tablicę multimedialną wraz z projektorem, 

4) zakupiono maszynę do mycia naczyń. 

4. Miejskie Przedszkole Nr 3 w budynku przy ul. Dwernickiego  

1) wykonano dojazd do budynku od strony zachodniej i miejsca parkingowe na terenie 

przedszkolnym, 

2) wykonano ogrodzenie oddzielające miejsca parkingowe i dojazd od placu zabaw,  

3) zamontowano brodzik w łazience dziecięcej, 

4) wykonano remont bieżący pomieszczeń oraz niezbędne naprawy, 

5) dzięki sponsorom wymieniono wykładziny podłogowe w  2 salach zajęciowych, 

6) zakupiono 2 szafy wnękowe,  

7) z funduszy Rady rodziców i od sponsorów zakupiono wyposażenie na plac zabaw – 

huśtawkę „gniazdo bocianie”, 
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8) zakupiono tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem i laptopem, radioodtwarzacz 

i telewizor LCD,  

9) zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkolnej i odkurzacz,  

10) zakupiono dmuchawę do utrzymania terenów zielonych. 

5. Miejskie Przedszkole Nr 3 w budynku przy ul. Grotthusów  

1) dozorcy przedszkolni wymienili pokrycie dachu na magazynku przedszkolnym, 

2) wykonano remont bieżący pomieszczeń, oraz niezbędne naprawy drzwi i okien,  

3) zakupiono meble przedszkolne i zabawki, 

4) wymieniono uszkodzone elementy w piecu C.O. (pompę, kolano  żeliwne, ślimak podajnikowy, 

dmuchawę kotła i sterownik), 

5) zakupiono zmywarkę do naczyń, pralkę, dmuchawę do utrzymania terenów zielonych. 

6. Miejskie Przedszkole Nr 5  

1) wykonano część systemu oddymiania zgodnie z zaleceniem KPPSP tj. zabudowano 

główną klatkę schodową, położono instalację elektryczną do systemu oddymiania, 

wstawiono 8 szt. drzwi przeciwpożarowych z atestami, 

2) zakupiono  meble, leżaki i zastawę stołową do nowo otwartej grupy 3 latków, 

3) zakupiono zewnętrzne drzwi przeciwpożarowe do wyjścia ewakuacyjnego. 

Wykonane remonty, modernizacje, wymiana wyposażenia i urządzeń znacząco wpłynęły na 

podwyższenie standardu oferowanych usług, walorów użytkowych i estetycznych pomieszczeń 

przedszkolnych oraz wzrost bezpieczeństwa osób z nich korzystających.  

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA 

  

Wszystkie działania przedszkoli ukierunkowane są na wszechstronny rozwój dzieci. 

Systematycznie realizowane są zadania z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

zamieszczonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 roku 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 przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 

dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.).  

Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Placówki 

zapewniają dzieciom opiekę, wychowanie i naukę, możliwość wspólnej zabawy w atmosferze 

zrozumienia ich potrzeb, w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Zajęcia dla dzieci prowadzone 

są w oddziałach w/g kategorii wiekowej, przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  

W przedszkolach realizowanych było wiele programów edukacyjnych i innowacji 

pedagogicznych autorstwa nauczycielek zatrudnionych w placówkach. 

Wychowankowie przedszkoli brali udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych m.in. 

1) Projekt organizowany przez Polską Izbę Mleka „Dzieciaki Mleczaki", w którym 

Miejskie Przedszkole Nr 1 zdobyło pierwsze miejsce. Celem projektu było 

przeprowadzenie akcji informującej i edukującej w zakresie znaczenia mleka i jego 

przetworów w codziennej diecie dzieci, przedstawienie mleka jako produktu zdrowego, 
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modnego, polecanego osobom aktywnym fizycznie z naciskiem na aspekt zdrowotny i 

profilaktyczny; (MP 1) 

2) Projekt promowany przez Disney Junior „Akademia Dobrych Manier” - lekcja 

wewnętrzna dotycząca dobrego wychowania, oznak kultury osobistej oraz znajomości 

dobrych manier; (MP 1) 

3) Program profilaktyki proekologicznej ,,Kubusiowi przyjaciele natury’’, którego celem 

było propagowanie zdrowego stylu życia; (MP 1, MP 2, MP 5), 

4) Projekt „Dzieci uczą rodziców” realizowany przez Centrum Rozwoju Lokalnego pod 

Patronatem honorowym MEN, którego celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego 

i zdrowego trybu życia, zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były 

przedmiotem zajęć; (MP 2, MP 3) 

5) Program profilaktyczny ,,Czyste powietrze wokół nas” (MP 1, MP 2, MP 5), „Super 

wiewiórka” (MP 1), „Ratowniczek” (MP 1). Celem programów było kształtowanie 

postaw proekologicznych, prozdrowotnych wśród dzieci i rodziców, zaznaczenie 

konieczności dbania o środowisko;  

6) udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” pod patronatem 

wydawnictwa MAC, której celem było promowanie czytania dzieciom przez 

nauczycielki. W przedszkolu zrealizowano następujące moduły: ,,Dzień Pluszowego 

Misia’’, ,,Mały Miś i Prawa Dziecka'', „Misiowy wolontariat”, „Czytające 

przedszkolaki”; (MP 3) 

7) Projekt „Na straży Przyrody” organizowany przez agencję WTEM oraz Disney Polska, 

celem którego było propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy 

na temat ekologii, w tym w szczególności na temat ochrony zagrożonych gatunków 

zwierząt oraz roślin; (MP 3) 

8) Projekt „Piękna nasza Polska cała” mający na celu propagowanie postaw 

patriotycznych. (MP 5) 

Przy współpracy z PSP, Policją, Strażą Graniczną HDK, Muzeum im. ks. Stanisława 

Staszica w Hrubieszowie organizowane były imprezy, konkursy, programy profilaktyczne, 

prozdrowotne i proekologiczne. Wielokrotnie do wspólnej zabawy i współpracy zapraszani byli 

rodzice i dziadkowie wychowanków.  

Miejskie Przedszkole Nr 1 nawiązało również współpracę z Harcerzami ZHP z Hrubieszowa 

i ze Zgierza, którzy po raz drugi  w 2019 r. uroczyście, na cmentarzu wojskowym przekazali 

wychowankom Ogień Niepodległości, a przedszkolaki instytucjom kultury na terenie naszego 

miasta. 

Miejskie Przedszkole Nr 5 zrealizowało II edycję konkursu plastycznego - etap powiatowy  

Hrubieszów - zainicjowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura Zamość 

pt. „Kolory niepodległości” (koordynator powiatowy dyr. Bożena Florek), którego celem było 

propagowanie postaw patriotycznych. 

Przedszkola uczestniczyły również w akcjach charytatywnych, takich jak: 

1) „Zbieramy nakrętki”  na rzecz Hospicjum Santa Gala w Łabuńskich Pierwszych; (MP 1, 

MP 2, MP 3, MP 5) 
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2) Twój Dar Serca dla Hospicjum im. „Małego Księcia” w Lublinie - zorganizowanie 

zbiórki; (MP 1, MP 2, MP 5) 

3) Zbiórka zużytych baterii - współpraca z REBA Organizacja Odzysku SA; (MP 1, MP 2)  

4) Zbiórka karmy dla zwierząt w ramach akcji ,,Pełna miska dla schroniska”; (MP 1, MP 2, 

MP 3) 

5) Akcja charytatywna „Góra grosza”; (MP 1, MP 2, MP 3, MP 5) 

6) Akcja charytatywna „Szlachetna paczka”. (MP 3, MP 5) 

 

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym objęte są dodatkową opieką 

i wspomagane przez specjalistów logopedów i pedagogów terapeutów zgodnie z zaleceniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

W 2019 roku w Miejskim Przedszkolu Nr 3 opieką specjalistyczną objętych było troje 

dzieci. Nauczyciele i specjaliści dokonali rozpoznania potrzeb rozwojowych na podstawie 

którego opracowali indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne uwzględniające zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i udzielali dzieciom niezbędnego 

wsparcia. 

Pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele wychowania 

przedszkolnego pracujący z dziećmi, nauczyciel wspomagający i terapeuta pedagogiczny 

(również pracujący jako nauczyciele w przedszkolu) oraz logopeda.  

W przedszkolach dzieci mogą korzystać odpłatnie z trzech posiłków: śniadania, obiadu 

i podwieczorka. Koszt całodziennego wyżywienia przedszkolaka od 1 stycznia 2019 r. wynosi 

8,00 zł (śniadanie 2,50 zł, obiad 4,00 zł, podwieczorek 1,50 zł), a rodzic we wniosku o przyjęcie 

do przedszkola deklaruje z których posiłków będzie korzystało dziecko. 

Kadra pedagogiczna przedszkoli przedstawia się następująco: 

1. Przedszkole Nr 1 prowadzi 5 oddziałów przy ul.Piłsudskiego oraz 2 oddziały przy 

ul.Gródeckiej. Kadra pedagogiczna składa się z 17 osób, w tym: 6 nauczycieli 

dyplomowanych, 4 mianowanych, 4 kontraktowych i 3 nauczycieli stażystów. Przedszkole 

może zapewnić opiekę dla 175 dzieci. 

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 ma 4 oddziały. Kadra pedagogiczna składa się z 9 osób: 

5 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany, 2 nauczycieli kontraktowych i 1 nauczyciel 

stażysta. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Przedszkole może 

zapewnić opiekę dla 100 dzieci. 

3. Miejskie Przedszkole Nr 3 posiada 2 oddziały przy ul. Grotthusów i 3 oddziały przy ul. 

Dwernickiego. Kadra pedagogiczna składa się z 12 osób: 3 nauczycieli dyplomowanych, 

4 mianowanych i 5 kontraktowych. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe 

pedagogiczne. Przedszkole może zapewnić opiekę dla 125 dzieci. 

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 posiada 5 oddziałów. Kadra pedagogiczna składa się z 10 osób: 

6 nauczycieli dyplomowanych i 2 mianowanych i 2 nauczycieli stażystów. Przedszkole może 

zapewnić opiekę dla 125 dzieci, ponieważ od września 2019 roku w placówce został 

utworzony nowy oddział dla dzieci 3 letnich. 
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Łącznie w przedszkolach gminy miejskiej zatrudnionych jest 48 nauczycieli, w tym 

4 nauczycieli katechetów, 4 nauczycieli języka angielskiego, 2 nauczycieli logopedów.  

W 2019 roku troje nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe: dwoje uzyskało stopień 

nauczyciela dyplomowanego, jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Na 

emeryturę odeszły dwie nauczycielki. 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

 

 W placówkach przedszkolnych zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi. 

Pracownikami administracyjnymi w przedszkolach są intendentki i pomoce do dzieci, 

pracownicy obsługi to: kucharz, pomoc kucharza, woźna oddziałowa i woźny dozorca lub 

konserwator.  

1. Przedszkole Nr 1 - zatrudnionych było 3 pracowników administracyjnych i 12 obsługi, 

2. Przedszkole Nr 2 - zatrudnionych jest 2 pracowników administracyjnych i 6 obsługi, 

3. Przedszkole Nr 3 - zatrudnionych jest 2 pracowników administracyjnych i 9 obsługi, 

4. Przedszkole Nr 5 - zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny i 8 obsługi. 

Łącznie w przedszkolach jest zatrudnionych 43 pracowników administracji i obsługi.  

W 2019 r. na emeryturę odeszło 2 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjny 

zatrudniono jednego pracownika administracyjnego oraz  trzech pracowników obsługi.  

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dzieci 2,5 letnie, zamieszkałe na terenie miasta Hrubieszów.  

Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą składać 

„deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w danej placówce. Na podstawie 

złożonych deklaracji określana jest ilość wolnych miejsc dla nowych dzieci.  

Rekrutacja w przedszkolach odbywa się na wolne miejsca na podstawie „wniosku o przyjęcie 

dziecka do miejskiego przedszkola” złożonego przez rodziców/opiekunów dziecka w wybranej 

placówce.  

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie kryteriów podstawowych 

wymienionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), jak również kryteriów dodatkowych określonych Uchwałą 

Nr XXXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Miejską Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz określenia niezbędnych dokumentów 

do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1652) zmienionej 

uchwałą nr XXXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 marca 2017 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów, przyznania im punktacji oraz 

określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2017 r. poz. 1653). 
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Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja przedstawiała się następująco: 

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 - przedszkole dysponowało 36 miejscami, przyjęto 36 dzieci, nie 

przyjęto 6 dzieci 3-letnich, 

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 – przedszkole dysponowało 28 miejscami, przyjęto 27 dzieci, 

3. Miejskie Przedszkole Nr 3 - przedszkole dysponowało 48 miejscami, przyjęto 44 dzieci,  

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 - przedszkole dysponowało 25 miejscami dla 3 latków, przyjęto 

25 dzieci. Dla nieprzyjętych 13 dzieci 3 letnich i 6 dzieci 3 letnich nieprzyjętych w Miejskim 

Przedszkolu Nr 1 we wrześniu 2019 r. utworzono nowy oddział, który zapewnił miejsca dla 

18 zgłoszonych do rekrutacji trzylatków (jedno dziecko nie przystąpiło do rekrutacji do 

nowego oddziału), oraz trojga nowych trzylatków i dwojga 2,5 latków zgłoszonych 

w rekrutacji uzupełniającej. 

Reasumując powyższe, na wolne i utworzone miejsca we wszystkich przedszkolach przyjęto 

łącznie 155 dzieci. 
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