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 INFORMACJA  

Z DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI MIEJSKICH DZIAŁAJĄCYCH NA 

TERENIE GMINY MIEJSKIEJ HRUBIESZÓW ZA 2021 ROK 

 

 Na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów funkcjonują cztery miejskie przedszkola 

z dwoma oddziałami, zlokalizowane w sześciu budynkach na terenie miasta. 

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.  

Przedszkola mogą przyjąć i objąć opieką 525 wychowanków. 

 

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.  

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. 

Za usługi przedszkola rodzice mają możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za 

pomocą terminali, gotówką u intendenta przedszkola lub przelewem na konta bankowe  

przedszkoli. 

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta na utrzymanie miejskich przedszkoli w 2021 r. 

wyniosły łącznie 6 344 042,26 zł. Przedszkola zapewniły opiekę średnio dla 495 wychowanków, 

z czego 132 dzieci korzystało z usług przedszkoli nieodpłatnie.  

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanków przedszkoli w 2021 r. wyniosła 

526 618,00 zł. Subwencja na dzieci sześcioletnie w przedszkolach wyniosła 566 133,93 zł, 

subwencja na niepełnosprawnych wychowanków przedszkola wyniosła 18 091,33 zł. Opłaty 

wniesione przez rodziców/opiekunów dziecka za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w 2021 r. wyniosły 141 353,00 zł. Dochód z tytułu obciążenia innych gmin kosztami 

uczęszczania ich mieszkańców do miejskich przedszkoli wyniósł 157 173,03 zł.  

Biorąc pod uwagę powyższe dane, roczny koszt utrzymania przedszkoli ponoszony przez Gminę 

Miejską w 2021 r. wyniósł 4 934 672,97 zł co stanowi 77,78 % wszystkich wydatków na ten cel, 

a średni roczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 9 969,04 zł. 
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STAN OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 

 W 2021 roku w budynkach przedszkolnych wykonano prace remontowe 

i modernizacyjne wymagane do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz wynikające 

z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie i Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Zakupiono i wymieniono zużyte 

wyposażenie i sprzęt.  

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

1) wykonano oświetlenie awaryjne, koszt brutto 105 000 zł, tym samym zakończenie 

zaleceń zgodnie z decyzją Komendanta PPSP w Hrubieszowie, 

2) zakupiono mop parowy ze środków PFRON. 

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

1) wykonano remont podłogi w 2 salach, korytarzu i w szatni (koszt robocizny 

z materiałami montażowymi bez wykładziny 14 000 zł brutto - wykładzina zakupiona 

w grudniu 2020) 

2) zakupiono robot wielofunkcyjny do kuchni przedszkolnej – koszt 1 000 zł,  

3) zakupiono zmywarkę do kuchni - koszt 4 800 zł ze środków z PFRON, 

4) zakupiono mop parowy ze środków PFRON.  

3. Miejskie Przedszkole Nr 2  

1) wykonano malowanie powierzchni ścian, sufitu w sali dzieci 5-letnich ze środków 

własnych, robocizna we własnym zakresie, 

2) zakupiono drzwi przeciwpożarowe za kwotę 12 177,00 zł (realizacja decyzji Komendanta 

PPSP w Hrubieszowie), 

3) zakupiono mikser Uni-Gastro koszt 1 962,00 zł do kuchni przedszkolnej, 

4) zakupiono i zamontowano w kuchni klimatyzator za kwotę 4 000 zł,  

5) zakupiono drzwi do sal – kwota 3 399,97 zł, 

6) zakupiono dywany sztuk 4 za łączną kwotę 1 188,01 zł.  

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

1) zakupiono regały do magazynów z żywnością i sprzętem 543,96 zł, 

2) zakupiono notebooka HP dla intendentki za kwotę 3 134,95 zł,  

3) dokonano naprawy pralki,  

4) zakupiono patelnię uchylną elektryczną do kuchni przedszkolnej za kwotę 3 770,00 zł, 

5) wyremontowano wyposażenie placu przedszkolnego. 

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

1) zakupiono kostkę brukową i materiały do wykonania podłoża przed budynkiem 

przedszkola za kwotę 5 083,53 zł,  

2) zakupiono regały meblowe do sali zajęciowej za kwotę 2 224,00 zł, 

3) zakupiono radioodtwarzacz Philips do sali zajęciowej za kwotę 560,00 zł, 

4) dokonano naprawy lodówki w kuchni przedszkolnej, 

5) wyremontowano wyposażenie placu przedszkolnego. 
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6. Miejskie Przedszkole Nr 5  

1) wykonano część systemu oddymiania zgodnie z zaleceniem Komendanta PPSP 

w Hrubieszowie tj. wymieniono okna  i drzwi ewakuacyjne zewnętrzne w ciągu 

kuchennym na ognioodporne - koszt nadzoru inwestorskiego, robocizny i materiałów 

montażowych wyniósł 4 361,33 zł, okna i drzwi zakupiono w 2020 r., 

2) odmalowano wszystkie sale zabaw dla dzieci za kwotę 1 200,00 zł, 

3) zdemontowano urządzenie „Mały domek” na placu zabaw dla dzieci,  gdyż nie nadawało 

się do remontu. 

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. 

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. 

Placówki dysponują kolorowymi i estetycznymi salami zajęć wyposażonymi w kąciki 

zabaw, oraz we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne. Budynki otoczone są ogrodem 

przedszkolnym, gdzie  dzieci mogą się bezpiecznie bawić w otoczeniu zieleni. Place zabaw 

wyposażone  są  w  atestowane urządzenia  rekreacyjno  – sportowe,  w piaskownice, drabinki, 

huśtawki, zjeżdżalnie i bujaki. 

 Zajęcia dla dzieci prowadzone są w oddziałach w/g kategorii wiekowej, przez 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym i wymagające wczesnego 

wspomagania objęte są dodatkową opieką i wspomagane przez specjalistów logopedów, 

psychologów i pedagogów terapeutów zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. 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 i ich rodzicom niezbędnego wsparcia.  

Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności opieką specjalistyczną objętych było troje dzieci, 

po jednym w Miejskim Przedszkolu Nr 1, Nr 3 i Nr 5. Dwoje dzieci wymagało wczesnego 

wspomagania: jedno dziecko w Miejskim Przedszkolu Nr 2 i jedno w Miejskim Przedszkolu 

Nr 5.  

Pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele wychowania 
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przedszkolnego pracujący jako nauczyciele w przedszkolu oraz dodatkowo zatrudnieni 

logopeda, psycholog i rehabilitant. 

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. 

W 2021 r. w przedszkolach realizowanych było wiele programów edukacyjnych i innowacji 

pedagogicznych autorstwa nauczycielek zatrudnionych w placówkach. 

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 realizowało: 

1) w przedszkolu przy ul. Piłsudskiego zrealizowany został projekt pt.; „Mały ekonomista 

poznaje historię pieniądza” współfinansowany przez NBP. Celem projektu było 

zdobycie wiedzy dotyczącej historii monetarnej Polski. Działania podjęte w ramach 

projektu, to; organizacja wycieczki do Narodowego Muzeum w Lublinie, udział 

w konkursach i warsztatach. Dofinasowanie projektu ze środków NBP wyniosło 

19085 zł, 

2) otrzymano dwie nagrody dla nauczycielki przedszkola w konkursie na „scenariusz 

i realizację zajęć edukacyjnych” organizowanym przez NBP. Nagroda finansowa 

w kwocie 8 000 zł, 

3) przyznane wyróżnienie dla grupy 6-latków w Wojewódzkim Ekologicznym Przeglądzie 

Tanecznym pt.; „O czym szumią drzewa”. Nagroda rzeczowa – materiały plastyczne, 

4) zajęcie 3-go miejsca przez grupę 6-latków z Przedszkola nr 1 przy ul. Gródeckiej  

w projekcie „Veoliada 2021” Sportowej Akademii Veolia Junior. Przedszkole otrzymało 

spersonalizowany certyfikat uczestnictwa w Veoliadzie 2021 oraz nagrodę finansową  

250 zł.  

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 realizowało: 

1) „Bezpieczny przedszkolak”, autorstwa I. Onisk, A. Marcych - realizowany w 4-latkach,  

5-latkach i 6-latkach, 

2) „Jestem przyjacielem przyrody”, autorstwa A. Koralewska - realizowany w 4-latkach 

i 5- latkach, 

3) „Bajkowy świat liter” program własny autorstwa D. Pirogowicz, I. Ostrowska, 

M. Rutkowska realizowany w 6-latkach, 

4) „Czary, mary świat jest kolorowy” – program własny rozwijający zainteresowania 

plastyczne  -realizowano w 4-latkach, 

5) ,,Bajka uczy, bajka bawi… małe opowiastki- wspieranie rozwoju emocjonalnego 

dzieci”, 

6) ,,Zima i wiosna pełna eksperymentów” w 4-latkach, 

7) ,,Kodowanie na dywanie” realizowano w grupie 6-latków, 

8) ,,Bawię się i uczę z komputerem” – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dla 

dzieci 5-letnich, 

9) „Czyste powietrze wokół nas” i „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowano 

w 5-latkach, 

10) ,,Kubusiowi przyjaciele natury” - realizowano w 4-latkach, 
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11) „Klik i wiem wszystko w mig” – program rozwijający zainteresowania komputerowe 

realizowany w grupie dzieci 6-letnich. 

3. Miejskie Przedszkole Nr 3 realizowało: 

1) kontynuacja realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wydawnictwa MAC 

„Mały Miś w świecie literatury” edycja 2021/2022:  Moduł I – „Czytamy razem 

z Małym Misiem”, Moduł II -  „Kodujemy razem z Małym Misiem”, Moduł III -  

„Opowiem Wam o Polsce”, Moduł IV -  „Misiowe recepty na pozytywne myślenie”, 

2) udział w projekcie edukacyjnym „Ekokulturalne przedszkole”, 

3) program „Czyste powietrze wokół nas” i program pilotażowy „Skąd się biorą 

produkty ekologiczne” pod patronatem PSSE, 

4) nowy program edukacyjny o tematyce ekologicznej „Z darami natury świat nie jest 

ponury”, 

5) innowacje pedagogiczne autorstwa nauczycielek przedszkola ,,Małymi krokami 

w przyszłość”,  

6) innowacja własna- „Dociekliwy przedszkolak”, 

7) udział w ogólnopolskim projekcie Veoliada 2021 - nauczycielki samodzielnie nagrały 

i zmontowały film, pokazujący działania w trakcie trwania projektu. Sukcesem była 

nagroda pieniężna dla przedszkola w kwocie 250 zł. 

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 zrealizowało: 

1) program profilaktyczny PSSE ,,Czyste powietrze wokół nas”,  

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

wydawnictwa MAC,  

3) projekt „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

4) nauczycielki przedszkola współpracowały z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną 

5) dzieci brały udział w konkursach organizowanych przez Hrubieszowski Dom Kultury,  

6) w czerwcu 2021 urządzono uroczyste zakończenie roku dla 6 latków w plenerze 

z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

7) w czasie dyżuru wakacyjnego zorganizowano warsztaty dla dzieci. 

Jak co roku przedszkolaki uczestniczyły również w akcjach charytatywnych, takich jak: 

„Zbieramy nakrętki”  na rzecz Hospicjum Santa Gala w Łabuńskich Pierwszych, „Twój Dar 

Serca dla Hospicjum im. „Małego Księcia” w Lublinie”, zbiórka zużytych baterii, zbiórka karmy 

dla zwierząt w ramach akcji ,,Pełna miska dla schroniska”, „Góra grosza” czy  „Szlachetna 

paczka”.  

 Kadra pedagogiczna przedszkoli przedstawiała się następująco: 

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

ul. Gródeckiej i może zapewnić opiekę dla 175 dzieci. Kadra pedagogiczna składa się                      

z 16 osób, w tym: 7 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 4 kontraktowych                            

i 1 nauczyciel stażysta.  

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 ma 4 oddziały, może zapewnić opiekę dla 100 dzieci. Kadra 

pedagogiczna składa się z 10 osób: 6 nauczycieli dyplomowanych 1 mianowanego                          

i 3 nauczycieli kontraktowych. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe 

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

ul. Dwernickiego. Przedszkole może zapewnić opiekę dla 125 dzieci. Kadra pedagogiczna 

składa się z 12 osób: 6 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych i 3 kontraktowych. 

Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe pedagogiczne.  

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 posiada 5 oddziałów i może zapewnić opiekę dla 125 dzieci. 

Kadra pedagogiczna składa się z 11 osób: 8 nauczycieli dyplomowanych i 1 mianowanego 

i 2 nauczycieli kontraktowych.  

Łącznie w przedszkolach Gminy Miejskiej Hrubieszów zatrudnionych było 49 nauczycieli, 

w tym 4 nauczycieli katechetów, 4 nauczycieli języka angielskiego, 2 nauczycieli logopedów, 

1 psycholog  i 1 rehabilitant.  

W 2021 roku dwoje nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje i uzyskało stopień nauczyciela 

mianowanego.  

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 
 

 W placówkach przedszkolnych zatrudnieni są pracownicy administracyjni - intendentki i 

pomoce do dzieci oraz pracownicy obsługi: kucharze, pomoc kucharza, woźne oddziałowe, 

woźny dozorca lub konserwator.  

1. Przedszkole Nr 1 - zatrudnionych było 3 pracowników administracyjnych i 13 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 44 pracowników administracji i obsługi.  

W 2021 r. na emeryturę odeszło 4 pracowników, zatrudniono jednego pracownika 

administracyjnego oraz  trzech pracowników obsługi.  

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

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.  

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 2021 r. poz. 1082 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) zmienioną 

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

uchwałą Nr XXVIII/229/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2020 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. 
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Lubelskiego z 2017 r. poz. 1653 oraz z 2020 r. poz. 6591).  

Na rok szkolny 2021/2022 rekrutacja przedstawiała się następująco: 

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 - przedszkole dysponowało 62 miejscami, przyjęto 62 dzieci,  

2. Miejskie Przedszkole Nr 2 – przedszkole dysponowało 26 miejscami, przyjęto 26 dzieci,  

3. Miejskie Przedszkole Nr 3 - przedszkole dysponowało 25 miejscami, przyjęto 24 dzieci,  

4. Miejskie Przedszkole Nr 5 - przedszkole dysponowało 41 miejscami, przyjęto 41 dzieci 

w tym siedmioro 2,5 latków.  

Reasumując powyższe, przyjęto wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek do miejskich 

przedszkoli w Hrubieszowie. 

 

 

Opracowała: Barbara Harapiuk 


