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Informacje ogólne

I.

Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi. Zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy Prawo oświatowe,
publiczne przedszkole to takie, które:
− realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę
programową wychowania przedszkolnego,
− zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 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
(Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze).
Zadania organu prowadzącego przedszkola określa art. 10 ust. 1 ustawy Prawo
oświatowe, tj.:
− zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
− wykonuje remonty obiektów oraz podejmuje działania inwestycyjne;
− wyposaża przedszkole w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań
statutowych;
− zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówki.
W celu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej w 1996 roku
został powołany Zakład Obsługi Przedszkoli Miejskich, który od 1 stycznia 2017 roku
przekształcono w Zakład Ekonomiczno- Administracyjny w Łowiczu, działający na
podstawie art. 10a pkt 1 i 10b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506, z późn. zm.).
Na terenie Miasta Łowicza funkcjonuje siedem przedszkoli publicznych i dwa
przedszkola niepubliczne.

II.

Wielkość populacji dzieci w wieku przedszkolnym

Wielkość populacji dzieci w wieku przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021
nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim z poziomu 1180 na
1161. Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie miasta.

Rok
szkolny

2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021

Wielkość
populacji
dzieci
w wieku
przedszkolnym

1269
1283
1118
1248
1299
1184
1180
1161

Liczba dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym wg projektów
organizacyjnych
oddziały przy
przedszkola przedszkola
szkołach
publiczne
niepubliczne
podstawowych

849
850
875
975
970
945
926
930

117
180
152
155
181
186
179
172

141
89
-

Łącznie

%

1107
1119
1027
1130
1151
1131
1105
1102

87,2%
87,2%
91,9%
90,5%
88,6%
95,5%
93,6%
94,9%
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Do przedszkoli uczęszczają dzieci 3-6-letnie, a w uzasadnionych przypadkach
przyjmowane są również dzieci 2,5-letnie oraz dzieci powyżej 6 roku życia, które
posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Obecnie 94,9% dzieci w wieku przedszkolnym objętych jest wychowaniem
przedszkolnym.

III.

Przedszkola publiczne i niepubliczne wraz z liczbą dzieci

1) Przedszkola publiczne
Miasto Łowicz jest organem prowadzącym dla następujących przedszkoli
publicznych:
− Przedszkole nr 1 „Stokrotka”, ul. Ułańska 1;
− Przedszkole nr 2 „Pod Tęczą”, ul. Starzyńskiego 5a;
− Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja”, ul. 3 Maja 4;
− Przedszkole nr 4 „Słoneczko”, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2;
− Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia”, ul. Chełmońskiego 4;
− Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami”, ul. Księżacka 26;
− Przedszkole nr 7 „Wiosenka”, ul. Wiosenna 2.
Jednostka
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi
Przedszkole Integracyjne nr 6
Przedszkole nr 7
RAZEM

Rok szkolny 2019/2020
Liczba
Liczba miejsc
oddziałów
7
175
6
150
6
150
5
125

Rok szkolny 2020/2021
Liczba
Liczba miejsc
oddziałów
7
175
6
150
6
150
5
125

5

115

5

110

6
4
39

120
100
935 miejsc

6
4
39

120
100
930 miejsc

W roku szkolnym 2020/2021 do 39 oddziałów w przedszkolach publicznych,

w tym 9 oddziałów integracyjnych, będzie uczęszczało 930 dzieci, w tym 36 dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 24 dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych, w podziale na grupy
wiekowe, przedstawia poniższa tabela.
Jednostka
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi
Przedszkole Integracyjne nr 6
Przedszkole nr 7

Razem

Liczba
oddziałów

Liczba dzieci
2,5latki

3-latki 4-latki 5-latki 6-latki

7,8latki

Razem

7
6
6
5

4
7
6
9

30
25
39
45

52
41
32
25

50
45
35
15

39
32
35
31

3
-

175
150
150
125

5

0

20

24

32

32

2

110

4
6
39

0
2
28

15
30
204

28
23
225

30
17
224

33
28
230

14
19

120
100
930
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2) Przedszkola niepubliczne
Na terenie miasta Łowicza funkcjonują następujące przedszkola niepubliczne:
- Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Bł. Bolesławy Lament,
- Przedszkole Niepubliczne „Terefere” wraz z filią utworzoną od marca 2017r.
Jednostka
Przedszkole Niepubliczne
Diecezji Łowickiej
im. Bł. Bolesławy Lament
Przedszkole Niepubliczne
„Terefere” + filia
RAZEM

Rok szkolny 2019/2020
Liczba
Liczba dzieci
oddziałów

Rok szkolny 2020/2021
Liczba
Liczba dzieci
oddziałów

5

100

5

92

3

79

3

80

8

179 dzieci

8

172 dzieci

W roku szkolnym 2020/2021 do 8 oddziałów w przedszkolach niepublicznych
uczęszcza 172 dzieci.
Przedszkola niepubliczne otrzymują na każde dziecko z budżetu miasta dotację
określoną zgodnie z art. 15, art. 17 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwałą Nr LII/347/2017 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobierania i wykorzystania. We wrześniu br. kwota dotacji na jedno dziecko dla
przedszkola niepublicznego wynosi 1069,54 zł. Kwota ta zgodnie z art. 44 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych aktualizowana jest dwa razy w roku.
Następna aktualizacja zostanie dokonana w miesiącu październiku i będzie
obowiązywała od listopada.
W 2019 roku przekazano do przedszkoli niepublicznych dotację w wysokości
1 728 394,61 zł. W 2020 r. do sierpnia przekazano 1 258 560,18 zł.
Obecnie do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 122 dzieci z Miasta Łowicz.
Pozostałe 50 dzieci zamieszkuje inne Gminy. Gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych. Zwrot za uczniów przedszkoli niepublicznych,
zamieszkujących inne Gminy w 2019 roku wyniósł 336 893,65 zł. We wrześniu br.
kwota zwrotu z Gmin na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego
wynosi 947,36 zł. W 2020 r. do sierpnia zwrot ten wyniósł 243 543,37 zł.
1 682 238,04

1 728 394,61

1 215 800,07

221 572,34

2017

315 363,30

2018

dotacja dla przedszkoli niepublicznych

336 893,65

2019

zwrot z Gmin
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IV.

Pracownicy pedagogiczni i pracownicy
i obsługi w przedszkolach publicznych

administracji

1) Nauczyciele
Oprócz zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, realizowanych
przez zatrudnionych nauczycieli, w przedszkolach dzieci objęte są opieką logopedy
i psychologa, uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego oraz inne zajęcia
dodatkowe określone w arkuszach organizacji pracy przedszkola, np. terapia
pedagogiczna.
Przedszkole Integracyjne nr 6 „Pod Świerkami” zapewnia opiekę dzieciom
niepełnosprawnym zarówno z miasta jak i z całego powiatu. Oferuje specjalistyczną
terapię prowadzoną przez specjalistów, tj. psychologa, logopedę i muzykoterapeutę
oraz zajęcia rekreacji ruchowej. Od 1 września 2019r. utworzono dwa oddziały
integracyjne w Przedszkolu nr 5 (od września br. – trzy oddziały). W przedszkolach
tych, w każdym oddziale integracyjnym zatrudniony jest nauczyciel wspomagający
oraz pomoc nauczyciela. Wielokierunkowo wykształcona kadra pedagogiczna
zapewnia wszechstronną pomoc i edukację zarówno dzieciom jak i ich rodzinom.
Dodatkowo w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami” prowadzone są zajęcia
dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
a) Zatrudnienie pracowników pedagogicznych
Jednostka

Liczba etatów*

P1
14,46
P2
13,21
P3
13,19
P4
11,14
P5
13,58
P6
24,46
P7
8,59
RAZEM
98,63
*bez zastępstw wynikających z urlopów rodzicielskich i długotrwałych zwolnień lekarskich (ciąża)

b) Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych
Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli zmieniają się regularnie od 2017 roku.
W 2019 roku zostało podwyższone dwukrotnie – w miesiącu kwietniu (z wyrównaniem
od stycznia) oraz w miesiącu wrześniu. Obecnie, od 1 września br., wprowadzono
kolejną podwyżkę wynagrodzenia nauczycieli. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020r., wysokość minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego jest następująca:
Stopnie awansu zawodowego nauczyciela
Poziom wykształcenia

Tytuł zawodowy magistra z p.p.
Tytuł zawodowy magistra bez p.p.,
tytuł zawodowy licencjata (inż.) z p.p.
Tytuł zawodowy licencjat (inż.) bez p.p.,
dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
języków obcych, pozostałe wykształcenie

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

2 949,00

3 034,00

3 445,00

4 046,00

2 818,00

2 823,00

3 002,00

3 523,00

2 800,00

2 818,00

2 841,00

3 079,00
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Pozostałe składniki wynagrodzenia, tj. dodatek funkcyjny, dodatek
motywacyjny, itp. określone są w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz.
Biorąc pod uwagę wszystkie składniki, wynagrodzenie nauczycieli od września
przedstawia się następująco:
✓ nauczyciel stażysta
– 3 315,00 zł.
✓ nauczyciel kontraktowy – od 3 525,00 do 3959,00 zł.
✓ nauczyciel mianowany – od 3996,00 do 4634,00 zł.
✓ nauczyciel dyplomowany – od 4871,00 do 5485,00 zł.
Wynagrodzenie dyrektora przedszkola wynosi od 7 488,00 do 7833,00 zł.
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach posiadają wykształcenie
wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym.
Z ogólnej liczby 123 nauczycieli, 84 osoby posiadają tytuł nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego, co stanowi 68,3% ogółu zatrudnionych. Nauczyciele stażyści oraz
kontraktowi to nowozatrudnieni pracownicy przedszkoli. Większość z nich jest
w trakcie realizacji stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Poziom
wykształcenia oraz zdobyte stopnie awansu zawodowego świadczą o wysokich
kwalifikacjach kadry pedagogicznej.
W okresie wakacji przeprowadzono postępowania egzaminacyjne, w wyniku których
grupa nauczycieli uzyskała następujące stopnie awansu zawodowego:
− nauczyciel kontraktowy na mianowanego – 4 osoby,
− nauczyciel mianowany na dyplomowanego - 1 osoba.
2) Pracownicy administracji i obsługi
Jednostka

Liczba etatów

P1
P2
P3
P4
P5
P6

12,0
11,0
10,75
9,5
13,0
11,0
8,5

P7
RAZEM

+ 2 pracowników sezonowych

75,75
+ 2 pracowników sezonowych

Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosi
2600,00zł. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w przedszkolach otrzymują
wynagrodzenie od 2 600,00 zł do 3 120,00 zł.
W łowickich przedszkolach w 2020 roku zatrudnionych jest ogółem 198
pracowników (174,38 etatów) bez zastępstw wynikających z urlopów rodzicielskich
i długotrwałych zwolnień lekarskich (ciąża).
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V. Dochody i wydatki przedszkoli publicznych w latach 2013-2020
Wydatki
Dochody
Rok

(rozdział
80104, 80148)

(rozdział
80104, 80146,
80148, 80149,
85404)

Środki dodatkowe wpływające do Budżetu Miasta na funkcjonowanie
przedszkoli publicznych i niepublicznych
Środki
Subwencja
Zewnętrzne
Środki
Dotacje
Subwencja
(rozdział
Razem
(projekt unijny
80149,
z Gmin
z BP
6-latki
85404)

+ programy
WFOŚiGW)

2015

977 944.06

9 461 293,05

554 082,80

1 118 083,00

-

721 179,00

121 814,00

2.515.158,80

2016

1 027 087,22

10 236 258,00

532 578,28

1 194 640,00

-

672 489,00

-

2.399.707,28

2017

965 160,00

10 380 755,47

540 771,48

939 276,00

-

815 759,00

15 000,00

2 310 806,48

2018

722 055,34

11 445 821,67

788 528,20

922 475,80

1 247 958,99

992 964,00

-

3 951 926,99

2019

950 971,98

13 298 188,94

804 927,62

906 338,00

1 329 130,90

1 167 729,00

388 366,00

4 596 491,52

2020
(plan)

1 305 250,00

15 460 074,00

1 040 018,00

933 912,00

1 375 100,00

1 351 837,00

709 256,08

5 410 123,08

1) Dochody w Rozdziale 80148 (wpłaty rodziców)
W związku z Uchwałą Nr XXXIV/237/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia
26 stycznia 2017r., od 1 marca 2017r. rodzice wszystkich dzieci nie wnoszą opłat za
pobyt dzieci w przedszkolu.
Rodzice wnoszą tylko opłaty za korzystanie z wyżywienia. Zgodnie z art. 106
ust. 3 ustawy Prawo oświatowe zasady korzystania ze stołówki w przedszkolu, w tym
wysokości opłat za posiłki, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem
prowadzącym. Obecnie stawka za trzy posiłki dziennie wynosi 7,00 zł.
2) Wydatki
14 154 824,00
2020
(plan)

13 150 746,00
1 034 078,00
12 347 216,96
11 288 980,20

2019

1 058 236,76
10 723 766,33
10 290 021,63

2018

1 094 662,23
9 415 595,47
9 505 315,80

2017

879 710,08
9 209 170,78
8 694 958,94

2016

884 620,72
8 483 348,99
8 018 335,38

2015

816 587,67

wydatki bez wyżywienia

płace, pochodne i ZFŚS

wydatki rzeczowe (bez zakupu środków żywności)
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Zwiększenie ogólnej kwoty środków wydatkowanych na funkcjonowanie
przedszkoli, wynika przede wszystkim z uruchomienia i utrzymania dodatkowych
oddziałów
przedszkolnych
oraz
zwiększenia
zatrudnienia
pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych. Ponadto, sukcesywnie wzrasta minimalne
wynagrodzenie za pracę, które wpływa na wynagrodzenia pracowników administracji
i obsługi. W 2015 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1760,00 zł, a w 2020 roku
– 2600,00 zł.
Zmienia się także, w związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego
i regulaminu wynagradzania nauczycieli, średnie wynagrodzenie pracowników
pedagogicznych, np. średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w 2015
roku wynosiło 3968,00 zł, a od 1 września 2020 roku wynosi od 4871,00zł
do 5485,00zł.
Należy zauważyć, że w 2019 roku z ogólnych wydatków bez wyżywienia
w wysokości 12 347 216,96 zł, płace, pochodne i naliczenia na ZFŚS wynosiły
11 288 980,20 zł, co stanowi 91,43% ogólnych wydatków. Wydatki rzeczowe wraz
z remontami bez zakupu środków żywności wynosiły 1 058 236,76 zł, co stanowi
8,57% ogólnych wydatków. Wydatki te utrzymują się na podobnym poziomie pomimo
wzrostu kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek, np. wzrost cen
energii cieplnej, wody, ścieków i energii elektrycznej (dla porównania wydatki
rzeczowe wraz z remontami w 2018 stanowiły 8,33%).
3) Środki dodatkowe wpływające do Budżetu Miasta na funkcjonowanie
przedszkoli

14 154 824,00
12 347 216,96
10 723 766,33
8 483 348,99

9 209 170,78

9 415 595,47

3 951 926,99

2 515 158,80

2015

2 399 707,28

2016

4 596 491,52

5 410 123,08

2 310 806,48

2017
Środki dodatkowe

2018

2019

2020 (plan)

Wydatki bez wyżywienia

a) Zwrot z Gmin za dzieci uczęszczające
i niepublicznych

do przedszkoli publicznych

Dzieci spoza Łowicza uczęszczają zarówno do przedszkoli publicznych
i niepublicznych. Do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało
82 dzieci zamieszkujących Gminę Łowicz, Bielawy, Chąśno, Kocierzew, Bolimów,
Nieborów (w tym 15 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz 28 dzieci 6-letnich). Dzieci – mieszkańcy danej gminy mogą być
przyjęte do przedszkola publicznego w przypadku wolnych miejsc.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do
publicznego przedszkola uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący jej
8

mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem
jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości
równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, pomniejszonej
o kwotę dotacji z Budżetu Państwa. W 2019r. łączny zwrot z Gmin wynosił
468 033,97zł. Kwota zwrotu we wrześniu br. na 1 dziecko wynosi 1303,87 zł (zwrot do
sierpnia br. – 364 961,22 zł).
Łączny zwrot z Gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych
i niepublicznych (o którym mowa w III.2) w 2019 roku wyniósł 804 927,62 zł.
b) Dotacja z Budżetu Państwa
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, gmina
otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego na dzieci w wieku do lat 5. Dotacja na 1 dziecka w 2020
roku wynosi 1.434,58 zł. Wysokość dotacji celowej w 2020 roku dla przedszkoli wynosi
933 912,00 zł.
c) Środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci (subwencja oświatowa)
Od dnia 1 stycznia 2015 r. jednostki samorządu terytorialnego w Rozdziale 80149
mają obowiązek rozliczania środków zabezpieczonych w subwencji oświatowej na
zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wysokość środków w Rozdziale 80149 w 2020r. wynosi 1 240 747,00 zł. Dodatkowo
miasto otrzymuje również środki na realizację zadań z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci. Wysokość środków w Rozdziale 85404 w 2020r. wynosi
111 090,00 zł.
d) Środki zewnętrzne – projekt unijny
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu jest autorem projektu
pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI
Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. Projekt realizowany jest w okresie od
1 lipca 2019r. do 30 kwietnia 2021r. w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
„Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”. Projekt został
przygotowany na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów tych jednostek.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 062 998,40 zł, w tym dofinansowanie 901 523,40
zł, wkład własny niefinansowy 161 475,00 zł. Projekt obejmuje następujące zadania:
− rozszerzenie oferty edukacyjnej o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć
wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie
wyrównywania stwierdzonych deficytów;
− doposażenie bazy dydaktycznej w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce
dydaktyczne;
− doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji
niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Jednostką realizującą projekt jest Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu.
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e) Środki zewnętrzne – programy ekologiczne współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Od 1 września 2019r. w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”
w Łowiczu realizowany jest projekt „MAŁE OXYGENKI- w Łowiczu pod świerkami
o czyste powietrze dbamy”. Łączna wartość projektu wynosi 31 280,00 zł, w tym
dotacja 28 100,00 zł. Program ekologiczny zakłada realizację treści przyrodniczych
i ekologicznych w trzech panelach tematycznych: „Jestem zanieczyszczone
powietrze- poznajcie mnie”, „Brońmy się- szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie ludzi” i „Eko patenty na czyściejsze powietrze”. Program ten
uzupełni wiedzę dzieci o wiadomości z zakresu kategorii zanieczyszczeń powietrza
oraz źródeł, z jakich pochodzą; rodzajów chorób wywoływanych przez skażone
powietrze i sposobów przeciwdziałania tym schorzeniom, a także alternatywnych
źródeł energii, które mają zdecydowanie mniejszy wpływ na zanieczyszczenie
powietrza niż tradycyjne. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju realizacja
programy będzie kontynuowana w roku szkolnym 2020/2021.
W 2020 roku powstał punkt dydaktyczny pn. Słoneczko” przy Przedszkolu nr 4
„Słoneczko” w Łowiczu. Koszt całkowity zadania wynosi 77 800,00 zł, w tym dotacja
50 000,00 zł. Dzięki aranżacji terenu powstała lepiej zagospodarowana przestrzeń,
która sprzyja nauce, zabawie oraz odpoczynkowi przedszkolaków na świeżym
powietrzu. Na terenie ogródka zostały utworzone stanowiska odwzorowujące
naturalne ekosystemy, tj.: Ogórek owocowo–warzywno–ziołowy, Łąka kwiatowo–
owocowa dla ptaków i owadów, Raj leśno – parkowy. W punkcie dydaktycznym
znajduje się zegar słoneczny, który jest znakomitym narzędziem do nauki
i poznawania tajników matematycznych i przyrodniczych oraz „Kodeks Młodego
Ekologa”, który informuje o zasadach użytkowania ogrodu. Przez całość
placu utworzona jest gra dydaktyczna plastry drewniane, pt. „Ścieżka małego
badacza”, która stała się elementem spajającym przekazywane dzieciom treści
przyrodnicze. Przedszkolaki poprzez wędrówkę przez ogród po drewnianych plastrach
będą odkrywały tajniki wszystkich utworzonych ekosystemów. W roku szkolnym
2020/2021 w przedszkolu realizowany będzie program edukacji ekologicznej pn. „Co
Słonko widziało…” w oparciu o nowopowstały punkt dydaktyczny.
Od września 2020 r. realizowane będą następujące programy Edukacji
Ekologicznej:
− „Ekologiczna super piątka …” w Przedszkolu nr 4 „Słoneczko” - koszt całkowity
zadania wynosi 28 482,00 zł, w tym dotacja 25 632,00 zł.
Program zakłada realizację treści ekologicznych w obrębie czterech pór roku. Dzieci
dzięki temu programowi zdobędą wiedzę i umiejętności, a poprzez obserwację,
działanie i własną pracę będą dbać o środowisko naturalne, doceniać ich
bioróżnorodność oraz będą przykładały bardzo dużą wagę do racjonalizacji
gospodarki odpadami.
− „AQUA – PRZEDSZKOLAKI- o ochronie wody pamiętają pod świerkami
dzieciaki” - koszt całkowity zadania wynosi 32 146,00 zł, w tym dotacja
28 576,00zł.
Program zakłada realizację treści przyrodniczych i ekologicznych w trzech modułach
tematycznych (1- Dzięki wodzie żyjemy – lepiej się czujemy - znaczenie wody w życiu
człowieka, 2- W wodzie żyjemy – coś o sobie opowiemy - tajemnice mieszkańców
różnych środowisk wodnych, 3- Dbamy o wodę – chronimy przyrodę - prawidłowa
eksploatacja wody). Program uzupełni wiedzę dzieci o wiadomości z zakresu:
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znaczenia wody i jej wpływu na życie i zdrowie człowieka; poznania mieszkańców
różnych środowisk wodnych oraz ochrony wody.
Projekty współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi realizowane są
w przedszkolach miejskich od 2010 roku. Łączna wartość wszystkich
zrealizowanych projektów wynosi 550 919,89 zł, w tym dotacja 404 272,00 zł.
W 2020 roku złożono także wniosek o utworzenie punktu dydaktycznego
pn. „Aktywni z przyrodą” przy Przedszkolu nr 2 „Pod Tęczą” w Łowiczu. Wnioskowana
kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł.

VI. Prace remontowe przeprowadzone w przedszkolach
1) Remonty wykonane we własnym zakresie z budżetów przedszkoli
Przedszkole Nr 1 „Stokrotka”, ul. Ułańska 1 w Łowiczu:
− naprawa i impregnowanie zabawek i sprzętów na placu zabaw;
− malowanie sali oraz krzesełek, stolików i mebli w salach zajęć.
Przedszkole Nr 2 „Pod Tęczą”, ul. Starzyńskiego 5a w Łowiczu:
− malowanie sal zajęć wraz z cyklinowaniem i malowaniem parkietu;
− założenie wykładziny PCV na jednej sali.
Przedszkole Nr 3 „Pszczółka Maja”, ul. 3 Maja 4, w Łowiczu:
− malowanie sal zajęć;
− naprawa i impregnowanie zabawek i sprzętów na placu zabaw.
Przedszkole Nr 4 „Słoneczko”, ul. Sikorskiego 2 w Łowiczu:
− malowanie pomieszczeń bloku żywieniowego;
− rewitalizacja terenu wokół przedszkola - zwłaszcza przedniej części (zdjęcie starej
nawierzchni),
− nawiezienie nowej ziemi, ułożenie obrzeży z kostki, wysypanie ścieżek kamieniami
ozdobnymi oraz rabatek korą drzewną.
Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś
ul. Chełmońskiego 4 w Łowiczu:
− malowanie ogrodzenia;
− malowanie magazynów;
− naprawa i impregnowanie zabawek i sprzętów na placu zabaw;
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Małgosia”,

Przedszkole Integracyjne Nr 6 „Pod świerkami”, ul. Księżacka 26 w Łowiczu:
− malowanie sali oraz krzesełek, stolików i mebli w salach zajęć;
− naprawa i impregnowanie zabawek i sprzętów na placu zabaw.
Przedszkole Nr 7 „Wiosenka”, ul. Wiosenna 2 w Łowiczu:
− lakierowanie parkietów w salach zajęć;
− malowanie pomieszczeń przedszkola (kuchnia, hol, łazienka, itp.);
− naprawa i impregnowanie zabawek i sprzętów na placu zabaw;
− prace związane z naprawami po zalaniu pomieszczeń przedszkola.
2) Remonty
wykonane
pod
nadzorem
Zakładu
Administracyjnego w Łowiczu przez firmy zewnętrzne

Ekonomiczno-

Przedszkole Nr 2 „Pod Tęczą”, ul. Starzyńskiego 5a w Łowiczu:
− wykonanie naprawy schodów zewnętrznych do sal dydaktycznych.
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Przedszkole Integracyjne Nr 6 „Pod Świerkami”, ul. Księżacka 26 w Łowiczu:
− wymiana drzwi ewakuacyjnych w salach dydaktycznych.
Łączna wartość prac wykonanych przez firmy zewnętrzne: 53 400,00 zł.

VII. Wnioski
✓ Liczba oddziałów i dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich utrzymuje się
na wysokim poziomie (w roku szkolnym 2011/2012 – 33 oddziały, 805 dzieci;
2020/2021 roku – 39 oddziałów, 930 dzieci).
✓ Sukcesywnie wzrasta liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (w roku szkolnym 2015/2016 – 22 dzieci, 2020/2021 – 36
dzieci).
✓ Utworzone zostały kolejne oddziały integracyjne (6 oddziałów w P6, 3 oddziały
w P5).
✓ W Przedszkolu Integracyjnym nr 6 zorganizowano od 2017 roku wczesne
wspomaganie rozwoju dzieci (w 2017 roku – 15 dzieci, w 2020 roku – 24 dzieci).
✓ Od 2017 roku na terenie miasta funkcjonują przedszkola niepubliczne, które
otrzymują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotację z Budżetu Miasta
na bieżącą działalność (w 2017 roku przekazano – 1 215 800,07 zł, w 2019 roku –
1 728 394,61 zł).
✓ W związku z większą liczbą oddziałów przedszkolnych, w tym oddziałów
integracyjnych, wzrasta liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
✓ Wysoki poziom wykształcenia pracowników pedagogicznych oraz wysoki stopień
awansu zawodowego wskazuje na wysoką jakość edukacji przedszkolnej.
✓ Zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych są główną przyczyną wzrostu środków przeznaczonych na
funkcjonowanie przedszkoli miejskich.
✓ Zmiany prawa oświatowego oraz w Uchwały Rady Miejskiej zwolniły wszystkich
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli z opłaty za pobyt dzieci
w przedszkolu. Z tego tytułu Miasto nie otrzymuje żadnych dochodów.
✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu na bieżąco kontroluje liczbę dzieci
uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych i określa wysokość
środków do przekazania z poszczególnych gmin (w 2015 roku - 554 082,80zł,
w 2019 roku – 804 927,62 zł).
✓ Corocznie określana jest wysokość środków z Budżetu Państwa (dotacja
i subwencja na dzieci 6-letnie), która wpływa do Budżetu Miasta (w 2015 roku –
1 118 083,00 zł, w 2020 roku – 2 309 012,00 zł).
✓ Na realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju Miasto otrzymuje dodatkowe środki (w
2015 roku – 721 179,00 zł, w 2020 roku – 1 351 837,00 zł).
✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu wspólnie z Dyrektorami
poszczególnych przedszkoli pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań z zakresu edukacji
ekologicznej (od 2010 roku łączna wartość wszystkich zrealizowanych projektów
wynosi 550 919,89 zł, w tym dotacja 404 272,00 zł).
✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu jest autorem projektu pn. „Nowa
jakość edukacji w naszej łowickiej integracji” współfinansowanego ze środków EFS.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 062 998,40 zł, w tym dofinansowanie
901 523,40 zł, wkład własny niefinansowy 161 475,00 zł.
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✓ Dyrektorzy corocznie wykonują drobne naprawy w ramach własnych budżetów
pomimo utrzymującej się na niskim poziomie środków na wydatki rzeczowe.
✓ Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu nadzoruje przeprowadzane przez
firmy zewnętrzne remonty we wszystkich przedszkolach.
✓ W związku z wnioskami złożonymi do ZUS o zwrot lub zwolnienie z opłaconych
należnych składek w obsługiwanych jednostkach (ZEA, żłobek i przedszkola
miejskie) otrzymaliśmy kwotę w wysokości 454 218,00 zł. Środki te stały się
przychodem Miasta.
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