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Termin 
 

 
 1-22 marca 2019 r.  
 

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
ok. 40 osób wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym, 21 osób 
wysłało uwagi drogą elektroniczną, 1 osoba zgłosiła uwagi  przez 
telefon 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Wydziałem Edukacji 
 
 

Do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia wpłynęło w ostatnich 
latach wiele  uwag i sugestii związanych z organizacją naboru dzieci do 
przedszkola na okres letni. Dlatego powstały nowe pomysły 
organizacji tego procesu. Urząd chciał zapytać mieszkańców o ich 
opinię  na ten temat, a także o dodatkowe pomysły i sugestie 
dotyczące naboru dzieci do przedszkoli na czas wakacji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców.  Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: www.torun.pl,  

www.konsultacje.torun.pl   
 plakaty w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych 
 informacje przesłane do rad okręgów 
 informacje przesłane toruńskim organizacjom pozarządowym 
 informacje w mediach lokalnych 

 

 
 

                                 Plakat promujący konsultacje społeczne  

http://www.torun.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/
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Przebieg 
konsultacji 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 1 marca 2019 r. - początek konsultacji społecznych 
- 1 – 22 marca   2019 r. - zgłaszanie uwag drogą elektroniczną 
- 13 marca  2019 r. – spotkanie otwarte z mieszkańcami 
- 22 marca 2019 r. - zakończenie konsultacji społecznych 
 
Konsultacje internetowe 
Do 22 marca 2019 r. można było przesyłać uwagi drogą elektroniczną. 
Z tej możliwości skorzystało  21 osób. 
 
 
Spotkanie z mieszkańcami 
W dniu 13 marca 2019 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej DOM 
HARCERZA odbyło się spotkanie z mieszkańcami. W spotkaniu 
uczestniczyło ok. 40 osób. Pani dyrektor Anna Łukaszewska omówiła 
propozycję przygotowaną przez Wydział Edukacji  w zakresie 
funkcjonowania  przedszkoli w okresie wakacji. Zgodnie z 
propozycjami miasta dzieci z macierzystego przedszkola  będą miały 
pierwszeństwo przy wpisywaniu się na listę. Każde Przedszkole będzie 
miało w okresie wakacji letnich czterotygodniową przerwę w 
funkcjonowaniu, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. 
Urząd chciał zapytać rodziców o ich opinię na temat wstępnych 
propozycji kryteriów oraz o ew. dodatkowe propozycje w zakresie 
przyjmowania dzieci spoza placówki na wolne miejsca.  
Osoby uczestniczące w spotkaniu wskazywały na konieczność 
wprowadzenia kryteriów, które będą odpowiadały oczekiwaniom 
rodziców. Zwracano uwagę, że pierwszeństwo zapisania dziecka do 
przedszkola na okres wakacji powinni mieć rodzice, którzy pracują. 
Listy  z zapisami dzieci do przedszkola mogłyby być przekazywane do 
wydziału edukacji, który „rozlokuje” przedszkolaki we właściwych 
placówkach. Podkreślano, że system elektronicznego naboru ułatwiłby 
procedurę i wykluczyłby obecne nieprawidłowości, z jakimi nierzadko 
spotykają się rodzice przedszkolaków podczas naboru do przeszkoli na 
okres wakacji.  Zaproponowano także , aby rodzic miał prawo zapisać 
do przedszkola wyłącznie własne dziecko – dotychczasowa praktyka 
wskazuje, że rodzice zapisują na listę również dzieci innych osób. W 
ten sposób osoba stojąca w kolejce jako jedna z pierwszych 
dowiaduje, że się już nie ma miejsca na liście.   
W spotkaniu uczestniczyły również nauczycielki z kilku toruńskich 
przedszkoli, które chciały wyrazić swoje obawy  związane z 
wprowadzeniem proponowanych rozwiązań dotyczących przerw 
wakacyjnych.  
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Koszty Projekt graficzny plakatu: 430,50 zł brutto 
Druk plakatu: 110,70 zł brutto 
Wynajęcie sali na spotkanie: 480,00 zł  
Usługa cateringowa na spotkaniu – 540,00 zł brutto 
Razem:   1 561,20 zł 

 
 

Uwagi W czasie procesu konsultacji wpłynęło 21 uwag zgłoszonych drogą 
elektroniczną. Wiele opinii i sugestii dotyczących organizacji naboru 
do przedszkoli na okres wakacji pojawiło się na spotkaniu 
konsultacyjnym. 
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Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

I. Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 13 marca 2019 r.  

Lp. Propozycja/uwaga 
Odpowiedź udzielona na 

spotkaniu 
Propozycja 

kryteriów/działania 
Stanowisko Wydziału 

Edukacji 

1. Propozycja przedstawiona przez dyrektor 
Wydziału Edukacji nadal nie rozwiązuje 
mojego problemu. Nadal nie wiem, jak 
zapisać moje dziecko do przedszkola innego 
niż macierzyste. Proponowałbym żeby 
dokonać tego przez system elektroniczny, 
bez kolejek. Dodatkowo proponuje 
kryterium, aby rodzice zapisywali tylko swoje 
dzieci. Uzyskałem informację, że system jest 
drogi, ale warto go wprowadzić.  Może 
warto, aby rodzic deklarował, ile czasu w 
macierzystym przedszkolu dziecko de facto 
będzie. Wielu rodziców deklaruje, blokuje 
miejsca, a nie posyła później dziecka do 
przedszkola.  Warto przemyśleć obowiązek 
poniesienia kosztów przez rodziców, którzy 
zadeklarowali, że dziecko będzie chodziło w 
wakacje do przedszkola, a później okazuje 

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Dziękujemy za cenne uwagi. 
Zmierzamy do tego, aby nie było 
sytuacji, gdy rodzic czeka w 
kolejce na zapisanie dziecka na 
okres wakacji.  Nie ma przepisów 
umożliwiających pobieranie 
opłat od rodziców, którzy nie 
posłali dziecka do przedszkola 
pomimo deklaracji. Musimy 
pamiętać, że zdarzają się 
sytuacje losowe, na które nie 
mamy wpływu i za które nie 
możemy kogoś ukarać.  

 
Wprowadzenie systemu 
elektronicznego 

 
Wydział Edukacji analizuje 
możliwość wprowadzenia systemu 
elektronicznego naboru na okres 
wakacji w roku szkolnym 
2020/2021. 
Brak podstawy prawnej do 
obciążania opłatą rodziców, którzy 
nie skorzystali  z usług przedszkola 
po wcześniejszej deklaracji 
uczęszczania dziecka do 
przedszkola. 
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się, że dziecka nie ma.  

2. W zeszłym roku w przedszkolu przy ul. 
Dekerta  stałam od 6.00 rano i byłam 
osiemnasta na liście. Uzyskałam informacje 
w przedszkolu, że rodzice muszą sobie jakoś 
radzić. Po to są przedszkola miejskie, aby 
zapewnić opiekę dzieciom. Może powinno 
być kryterium dochodowe.  

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Gdy już ustalimy system, że 
rodzice do 15 maja będą zgłaszać 
dzieci do przedszkola na wakacje, 
to tych zasad wszyscy będą 
musieli przestrzegać. 

Kryterium  dochodowe Kryterium dochodowe nie zostało 
wprowadzone w kryteriach 
lokalnych dotyczących naboru 
dzieci do przedszkola.  
W związku z powyższym takie 
kryterium nie będzie wprowadzone 
przy zapisach dzieci na wakacje. 

3. Może w przedszkolu macierzystym rodzice 
od razu by deklarowali, że w innym 
przedszkolu potrzebują miejsce we 
wskazanym terminie. To placówki 
macierzyste zbierałyby zgłoszenia dotyczące 
zapotrzebowania rodziców w zakresie 
pobytu dziecka w innej placówki. Dyrektor 
zanosiłby listę do Wydziału Edukacji, nie 
byłoby zasady kto pierwszy ten lepszy.  

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Proponowana zasada właśnie 
temu służy – aby dyrektor 
wiedział, ile miejsc będzie 
potrzebował w czasie wakacji.  

Lista dzieci zapisanych na okres 
wakacji powinna być przekazywana 
do Wydziału Edukacji, który będzie 
zajmował się rekrutacja dzieci do 
przedszkoli na okres letni. 

Rodzice będą deklarować 
uczęszczanie dzieci do placówki 
macierzystej w trakcie jej 
funkcjonowania oraz na drugiej 
liście potrzeby zapisania dziecka do 
innej placówki z określeniem 
terminu. 

4.  Chciałbym zaproponować kryterium 
polegające na tym, ze pierwszeństwo będą 
miały dzieci rodziców pracujących. Zdarza 
się, że niepracujące rodzice przyprowadzają 
dziecko na 5 godzin.  

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Dziękujemy za propozycję.  

Pierwszeństwo przyjęcia do 
przedszkola dla dzieci rodziców 
pracujących 

Kryterium jest proponowane przez 
wiele osób i będzie uwzględnione 
podczas ustalania kryteriów naboru 
do przedszkoli na okres wakacji. 

5. Czy wszystkie oddziały w przedszkolu poza 
przerwą wakacyjna będą czynne? 

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
To zależy od sytuacji w każdym 
przedszkolu. Na tym etapie  nie 
możemy stwierdzić, że wszystkie 
placówki będą czynne.  
Dyrektorzy będą czekać na 
deklaracje rodziców i może 
okazać się, że nie będzie 

- Pytanie nie dotyczy tematu 
konsultacji. 
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potrzeby, aby placówka działała 
w pełnym zakresie.  

6. W przedszkolu, do  którego uczęszcza moje 
dziecko jest 15 oddziałów. Co będzie z 
wakacjami w przedszkolu, skoro nauczyciele, 
którzy mają umowy do końca czerwca? Jak to 
ma być rozwiązane organizacyjnie? W 
przedszkolu ma być remont, czekamy na 
przetarg.  

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
To kwestia bardzo indywidualna. 
Dyrektor zarządza ta placówką. 
Dziś rozmawiamy z rodzicami o 
ich potrzebach. Sprawy 
dotyczące kadr, urlopów to 
kwestie leżące w gestii dyrektora 
placówki.  

- Pytanie nie dotyczy tematu 
konsultacji. 

7. Czy dyrektor Wydziału Edukacji może 
zorganizować takie konsultacje dla 
nauczycieli? Cieszymy się, że wydział Edukacji 
myśli o rodzicach, ale to jest nasz urlop. Nikt 
nas nie zapytał, co my zrobimy ze swoimi 
dziećmi. Obawiamy się, że nie jesteśmy w 
stanie wykorzystać urlopu.  

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Zatrudnienie  w przedszkolu jest 
regulowane odrębnymi 
przepisami.  Wiemy, że 
pracodawca, jakim jest dyrektor 
placówki musi zapewnić co 
najmniej 4-tygodniowy, więc nie 
wiedzę na chwilę obecną 
żądnego problemu w sprawach 
kadrowych. Jeżeli będzie , to 
dyrektor placówki ma obowiązek 
zgłosić ten problem  i wspólnie z 
Wydziałem Edukacji go 
rozwiązać. Tak jak to było 
przyjęte, tak będzie to 
monitorowane, żeby wywiązać 
się z przyjętych zasad.  

- Pytanie nie dotyczy tematu 
konsultacji. 

8. Cały czas nie mam odpowiedzi na pytanie, 
czy jeśli poproszę dyrektora o dwa tygodnie 
urlopu w listopadzie, to dostanę taki urlop, a 

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Czuwamy nad bezpieczeństwem 

- Pytanie nie dotyczy tematu 
konsultacji. 
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Wydział Edukacji zapłaci za zatrudnienie 
osoby na zastępstwo? 

dla dzieci. W sprawach 
dotyczących zatrudnienia należy 
rozmawiać z dyrektorem.  

9. Nasze przedszkole zgodnie z 
harmonogramem jest zamknięte w lipcu. 
Jeżeli w lipcu jest 12 przedszkoli 
zamkniętych, jak to będzie wyglądać 
organizacyjnie, żeby wszystkie dzieci z 
zamkniętych przedszkoli mogły uczęszczać do 
innych? 

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Będziemy organizować miejsca 
dla dzieci, gdy już dowiemy się, 
ile tych miejsc ostatecznie będzie 
potrzebnych. Będziemy tak 
działać, żeby takie miejsca były 
dla dzieci. Może być 
hipotetycznie, że w jednym z 
przedszkoli będzie tylko 30 % 
dzieci uczęszczających do tego 
przedszkola w ciągu roku. 
Posługujemy się naszą praktyką. 
Musimy przejść tę procedurę po 
raz pierwszy i ją monitorować, 
żeby wiedzieć co będzie 
najlepsze. Spotykamy się dzisiaj, 
aby wysłuchać propozycji 
rodziców w zakresie kryteriów, 
które powinny być wprowadzone 
przy zgłaszaniu dzieci do innych 
placówek niż macierzyste.  

- Pytanie nie dotyczy tematu 
konsultacji. 

10. Mam dzieci w różnych przedszkolach, gdy 
jedno dziecko skończy przerwę, to akurat 
drugie zacznie. To jest dla rodziców problem.  

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
To są pojedyncze przypadki, 
które rzeczywiście stanowią 
problem. 
 
p. Katarzyna Nowicka-Skuza, 

- Pytanie nie dotyczy tematu 
konsultacji. 
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zastępca dyrektora Wydziału 
Edukacji 
W takiej sytuacji, gdy dzieci 
chodzą do różnych przedszkoli, 
mających przerwy w różnym 
czasie nam i rodzicom zależy na 
tym, żeby rodzic wybrał 
przedszkole i termin przerwy, 
która go interesuje.  

11. System elektroniczny pozwałaby na taką 
kontrolę, która uniemożliwiałaby 
uczęszczanie danego dziecka do przedszkoli 
przez całe wakacje.  

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Wniosek o wprowadzenie 
systemu jest już brany pod 
uwagę.  

Wprowadzenie systemu 
elektronicznego 

Wydział Edukacji rozważa 
wprowadzenie systemu 
elektronicznego naboru w roku 
szkolnym 2020/2021. 

12. Proszę, aby informacja o tym, kiedy są 
przerwy, była dużo wcześniej. Wielu z nas do 
końca stycznia musiało podać pracodawcy, 
kiedy bierze urlop, a dopiero trzy tygodnie 
później dowiadujemy się, kiedy przedszkole 
będzie miało przerwę. 

p. Anna Łukaszewska, dyrektor 
Wydziału Edukacji 
Będziemy na pewno wprowadzać 
wcześniej zarządzenie dotyczące 
przerw w przedszkolach.  

Przygotowywanie zarządzenia PMT 
w sprawie przerw wakacyjnych w 
przedszkolach we wcześniejszym 
terminie 

Sugestie rodziców będą 
uwzględnione w przyszłym roku 
szkolnym tj. 2020/2021. 
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I. Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną 

Lp. Propozycja/uwaga Propozycja kryteriów/działania Odpowiedź  

1. Jestem mamą 4 - latka uczęszczającego do PM nr 8 w 
Toruniu przy ul. Chabrowej. W zeszłym roku można było 
zapisywać dzieci u Pani intendentki do innych przedszkoli od 
godziny 6:00. Pierwsi rodzice (niestety nauczeni 
doświadczeniem z lat poprzednich) ustawili się w kolejce już 
o 2:30 przed przedszkolem! Ja byłam o 5:00 i byłam ok. 30. 
w kolejce. Niestety moje dziecko nie dostało miejsca w 
innym przedszkolu. Tylko kilku pierwszych rodziców miało 
taką możliwość. Niestety taka forma zapisów to paranoja. 
Sam fakt zamykania przedszkola na tak długi okres już jest 
bezsensowny - przedszkole jest skierowane do dzieci 
rodziców pracujących. A nikt nie może wziąć na 4 tygodnie 
urlopu. Szkoda, że te zapisy są prowadzone w ten sposób, a 
nie np. elektronicznie. 

Wprowadzenie zapisów do przedszkola za 
pośrednictwem systemu elektronicznego 

Uwaga została przyjęta. Wydział Edukacji 
rozważa wprowadzenie naboru 
elektronicznego na okres wakacji w roku 
szkolnym 2020/2021. 
 

2. Jeżeli dziecko przez 4 tygodnie będzie miało zapewnione 
miejsce, a przez pozostałe dwa pierwszeństwo, bez stania 
w kolejkach w nocy, to super!!!!! 
My jako rodzice rozumiemy, że nauczyciele musza odpocząć 
i kiedyś trzeba wykonać remonty. Ale proszę też zrozumieć 
rodziców, pracujących na etatach, którzy mają w okresie 
letnim 2 tygodnie urlopu. 

- Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia. 

3. Pragnę wyrazić swoje zdanie na temat wakacji w - Pytanie nie dotyczy tematu konsultacji. 
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przedszkolu z perspektywy nauczyciela, który: 
1. Ma prawo do urlopu i regeneracji tak jak każdy inny 
człowiek. 
2. Jest zatrudniony na kartę nauczyciela tak samo jak 
nauczyciele w szkołach - nie jesteśmy gorsi!!! 
3. Dziecko ma PRAWO do odpoczynku, a nie spędzania 
wakacji w placówce macierzystej na zmianę z innych 
podczas wakacyjnych dyżurów... (a po wakacjach na pytanie 
"Gdzie spędził wakacje?" odpowiada "W innym 
przedszkolu"). 
4. Nie ma możliwości wybierania urlopu w ciągu roku - 
koliduje to z realizacją podstawy programowej. 
5. Inny nauczyciel, który musi pełnić zastępstwo za 
nieobecnego nauczyciela pobiera godziny do wybrania na 
tzw. "zeszyt", których też nie ma możliwości wybrać i tak 
powstaje "błędne koło". 
6. Bardzo często stosowaną praktyką rodziców jest 
zapisywanie dziecka "W razie czego", a potem nie 
przyprowadzają tych dzieci, a my musimy się stawić w pracy 
i nie dostajemy urlopu, bo jest dużo dzieci zapisanych, a w 
praktyce jest inaczej. 
6. Też mamy rodziny i małe dzieci - a pracując całe wakacje 
poświęcamy się innym dzieciom oddając własne do 
dziadków, opiekunkom, czy również do przedszkoli - kolejne 
błędne koło!!! 
7. Kolejną praktyką rodziców, którzy sami się nią chwalą, 
jest to że na wakacje jeżdżą sami, a dziecko oddają do 
przedszkola, bo nawet dziadkowie nie czują się na siłach 
bądź również pracują i nie mogą się zająć wnukami. 
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8. Rodzic dziecka 6-letniego walczy o całe wakacje w 
przedszkolu, a po kilku miesiącach dziecko ma 2 tygodnie 
ferii, potem ponad 2 miesiące wakacji i rodzic musi sobie 
dać radę i nie protestuje. 
9. Karta nauczyciela jest taka sama dla nauczyciela 
pracującego w szkole jak w przedszkolu - a coraz więcej 
praw jest nam odbieranych!! 

4.  Niestety nie mam możliwości być na spotkaniu 
organizowanym 13 marca. (…) Nie mam doświadczenia w 
procedurach, naborach do szkół, przedszkoli itd. Rok temu 
wróciłam z córką do Polski z Wielkiej Brytanii. Zależało mi 
bardzo na tym, żeby przedszkole było jak najbliżej domu -  
udało się. 
Tydzień temu dowiedziałam się, że nasz oddział 
przedszkolny na okres wakacji zostaje zamknięty z powodu 
remontu. Wszystko fajnie, każdy musi mieć urlop, budynek, 
remont itd. Tylko teraz powstaje problem, co ja zrobię przez 
2 miesiące z córką?? Ja pracuję od 8 do 16, w Toruniu 
mieszkamy same, dziadkowie 100 km od Torunia, mąż i 
ojciec dziecka poza granicami kraju. Nie jestem w stanie stać 
od 3 nad ranem pod przedszkolem i mieć jeszcze 
świadomość, że może i tak nic to nie da, bo przede mną 
osoba będzie ostatnią, której dziecko zostanie przyjęte.  
Wiadomo, że zależy mi na tym, aby przedszkole zastępcze 
było w pobliżu domu albo chociaż pracy. Mieszkam na 
Mokrym, więc Rubinkowo czy Podgórz nie wchodzi w grę. 
Z perspektywy rodzica mam wrażenie, że najlepszą sytuacją 
będzie, kiedy przedszkole, oddział przedszkolny sam będzie 
zbierał zapisy rodziców chętnych na wakacje i sami rozlokują 

Lista dzieci zapisanych na okres wakacji 
powinna być tworzona w przedszkolach, 
gdzie dyrektor placówki zgłosi zapisane 
dzieci do przedszkoli pracujących w  
czasie przerwy wakacyjnej placówki 
macierzystej.  

Dzieci z oddziału przedszkolnego w tej 
szkole (SP nr 6) będą miały pierwszeństwo 
w przyjęciu do innych placówek na okres 
wakacji. 
W przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
nie obowiązuje rejonizacja. 
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dzieci po zastępczych placówkach. 
Przedszkola, które są czynne w wakacje i tak są dopiero 
czynne od 22 lipca, więc rodzic dziecka urlop, który mu 
przysługuje, musi wykorzystać w okresie od 24 czerwca do 
19 lipca, a resztę miesiąca i sierpień? 
Ja jestem podłamana tą sytuacją z uwagi na to, że nie mam 
możliwości płacić prywatnie przedszkola albo zapewnić 
córce półkolonie na całe wakacje (tydzień jeszcze jest ok), z 
pomocy dziadków nie mam możliwości skorzystać. 

5. Takie rozwiązanie wydaje się bardzo logiczne. Dzieci przez 
cały rok uczęszczają do swojego macierzystego przedszkola, 
nie przeżywają stresu związanego z adaptacją do nowej 
placówki. Przedszkola w maju przeprowadzają rozpoznanie 
dotyczące potrzeb rodziców na czas wakacji, planują urlopy 
pracowników i po czterech tygodniach przerwy wakacyjnej 
otwierają placówkę, ale tylko dla "swoich" dzieci.  

- Zgodnie z propozycją Wydziału Edukacji  
(Zarządzenie PMT nr 56 z dn.20.02.2019 r.) 
dzieci z placówki macierzystej będą 
uczęszczały do tej placówki poza okresem 
4-tygodniowej przerwy. 

6. W nawiązaniu do Państwa pomysłu automatycznego 
przyjmowania dzieci na wakacje do macierzystego 
przedszkola, chciałabym poprzeć tą propozycję. Dzieci są 
związane (szczególnie młodsze) z nauczycielami czy samą 
placówką. Źle znoszą wszelkie roszady. Każde rozwiązanie, 
które pozwoli w pierwszej kolejności przyjąć dzieci do 
"swojej" placówki, będzie lepsze od reszty. Z tego co wiem 
(jestem w radzie rodziców przedszkola), rodzice starają się 
w okresie urlopu przedszkola (4 tygodnie) zorganizować 
wyjazdy, załatwić babcie, nianie itp., tak aby dzieci nie 
musiały uczęszczać do "obcych" placówek. Jeżeli poza 
przerwą urlopową, dzieci mogłyby uczęszczać do "swojego" 
przedszkola, z pewnością rodzice dostosowaliby się do 

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 

Zgodnie z propozycją Wydziału Edukacji  
(Zarządzenie PMT nr 56 z dn.20.02.2019 r.) 
dzieci z placówki macierzystej będą 
uczęszczały do tej placówki poza okresem 
4-tygodniowej przerwy.  
Propozycja została uwzględniona w 
tegorocznym naborze na  okres wakacji. 
 
 



 
 

15 
 

panującej przerwy wakacyjnej. 

7. Odnosząc się do kwestii przerwy wakacyjnej w 
przedszkolach miejskich w Toruniu poniżej przesyłam swoje 
sugestie w tym zakresie: 
Priorytetowo uważam, że dziecko powinno mieć 
zapewnioną opiekę w przedszkolu, do którego uczęszcza w 
roku szkolnym w okresie, kiedy jego przedszkole jest 
otwarte w okresie wakacji. Jestem mamą Antka z 
przedszkola nr 18, dla którego przerwa wakacyjna została 
zaplanowana na 4 tygodnie - dwa w lipcu i dwa w sierpniu. 
Jestem tego świadoma, że w tym okresie przedszkole będzie 
nieczynne i muszę mu zapewnić opiekę. 4 tygodnie to długi 
okres czasu, ale jest to realne (2 tyg. urlopu mama i 2 tyg. 
urlop tata). Uważam jednak, że w okresie kiedy przedszkole 
jest otwarte (pozostałe 6 tygodni wakacji) konieczne jest 
zapewnienie miejsca dla dzieci w placówce macierzystej. Nie 
wyobrażam sobie sytuacji, abym musiała dla dziecka 
zapewnić opiekę dłuższą niż 4 tygodnie (gdy nasze 
przedszkole będzie nieczynne) lub walczyć o miejsce w innej 
placówce, która będzie pełnić dyżur w tym okresie. Jest to 
bardzo ważne! Proszę mieć na uwadze fakt, iż nie wszystkie 
dzieci łatwo adaptują się do nowych miejsc i nowych 
okoliczności. Zmiana przedszkola na kilka tygodni dla 
niektórych przedszkolaków może być bardzo stresująca - tak 
jest w przypadku mojego synka. Skoro więc nasze 
przedszkole będzie otwarte, to nie wyobrażam sobie 
sytuacji, aby w miejsce mojego dziecka, zostało przyjęte 
dziecko z innej placówki, a ja syna musiałabym zapisać do 
innego przedszkola.  

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej  

Zgodnie z propozycją Wydziału Edukacji  
(Zarządzenie PMT nr 56 z dn.20.02.2019 r.) 
dzieci z placówki macierzystej będą 
uczęszczały do tej placówki poza okresem 
4-tygodniowej przerwy.  
Propozycja została uwzględniona w 
tegorocznym naborze na  okres wakacji. 
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Podsumowując uważam (i nie tylko ja), że w okresie kiedy 
przedszkole macierzyste jest czynne, dzieci z tego 
przedszkola powinny mieć zapewnione miejsce w swoim 
przedszkolu tj. tym do którego uczęszczają w roku 
szkolnym. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której dla 
mojego syna nie będzie miejsca w jego przedszkolu z uwagi 
na fakt, iż dziecko z innego przedszkola wejdzie w jego 
miejsce. Byłoby to absurdalne. 

8. Poniżej moje sugestie: 
1. Informacja o przerwie wakacyjnej powinna być 

podawana już na początku roku szkolnego (jak to się 
dzieje w innych miastach). Podawanie tej informacji 
na koniec lutego to jakieś nieporozumienie (wiele 
zakładów pracy tworzy plany urlopowe na początku 
stycznia, wielu rodziców w takim przypadku nie jest 
w stanie podać informacji, kiedy będą chcieli wziąć 
urlop, nie mówiąc już o wcześniejszej rezerwacji 
wyjazdów wakacyjnych). 

2. Dzieci chodzące do danego przedszkola powinny z 
automatu zostać zapisane na wakacje  - można 
ewentualnie do końca maja zbierać oświadczenia 
rodziców o tym, czy dane dziecko będzie chodziło do 
przedszkola w wakacje. 

3. Według mnie nie powinno być żadnych kryteriów 
przy przyjmowaniu dzieci na wakacje (ewentualne 
kryteria to obydwoje rodzice pracują, brak 
możliwości zapewnienia opieki osób trzecich). 

4. UM nie powinien ograniczać liczby miejsc dla dzieci 
w placówkach w wakacje. 

Informacja o przerwie wakacyjnej 
powinna być podawana do wiadomości 
na początku roku szkolnego 
Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 
Pierwszeństwo dla dzieci rodziców 
pracujących i nie mających możliwości 
zapewnienia opieki nad dziećmi 

W przyszłym roku szkolnym 2020/2021 
informacje o planowanych przerwach 
wakacyjnych zostaną podane wcześniej 
zgodnie z  sugestiami rodziców.  
Kryterium pracy obojga rodziców będzie 
uwzględnione. 
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5. Ideałem byłoby, gdyby przedszkola pracowały całe 
wakacje (zgodnie z oświadczeniami rodziców, na 
pewno nie będzie pełnego obłożenia, a  zawsze 
znajdzie się chętnych na 1-2 grupy). 

9. Szanowni Państwo, dziękuję za uregulowanie kwestii opieki 
przedszkolnej w czasie wakacji. Jako rodzic przedszkolaka 
uważam, że proponowane rozwiązanie tj. objęcie dzieci 
opieką przez 6 z 10 wakacyjnych tygodni, to wystarczające 
wsparcie ze strony miasta. 

- Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia.  

10. Może warto w pierwszej kolejności przyjmować dzieci 
rodziców PRACUJĄCYCH, żeby nie mieli kłopotów z opieką 
nad swoimi dziećmi w okresie wakacyjnym, kiedy muszą być 
w pracy.  

Pierwszeństwo dla rodziców pracujących Kryterium będzie uwzględnione. 

11. Jestem nauczycielką przedszkolną od 30 lat i propozycja 
zmian rekrutacji na okres wakacyjny budzi we mnie bunt i  
niezadowolenie. Tak naprawdę jest ona "sponiewieraniem" 
urlopu nauczycieli wychowania przedszkolnego i kolejnym 
dowodem na to, że lepiej i GODNIEJ jest być nauczycielem w 
szkolnym.  
Nauczyciel przedszkolny ma te same kwalifikacje, a często 
wyższe niż nauczyciele w szkole. Pracuje ciężej, bo w 
przedszkolu dochodzi wiele czynności wykonywanych przy 
dzieciach i z dziećmi, których nie musi wykonywać 
nauczyciel w szkole. My niby też nie musimy, ale czy innym 
jest teoria, a czym innym praktyka. 
NIBY mamy wynagrodzenie z "tej samej tabelki", jednak 
nasz czas pracy to 25 lub 22 godziny zegarowe, gdy 
tymczasem w szkole tylko 18 i to lekcyjnych. 
Nauczyciel szkolny ma dwa miesiące wakacji, ferie zimowe, 

- Pytanie nie dotyczy tematu konsultacji. 
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ferie świąteczne i długie weekendy. Natomiast nauczyciel w 
przedszkolu nie ma ferii zimowych, świątecznych ani długich 
weekendów, bo przedszkola to przecież placówki nieferyjne 
i dyżurują. 
NIBY przysługuje jednym i drugim 35 dni urlopu, a jednak 
różnica jest ogromna. 
Teraz proponuje się nam - nauczycielom przedszkolnym, 
abyśmy zadowolili się czterema tygodniami urlopu, a 
pozostałe trzy tygodnie pozostawili w rękach Dyrekcji...i 
rodziców? Bo przecież tak będzie to wyglądać w praktyce! 
To oznacza, że nauczyciel przedszkolny, który także ma 
dzieci i rodzinę, musi zrezygnować ze swoich planów i 
zasłużonego odpoczynku/ograniczyć go, bo pozostały urlop 
dostanie w czasie roku szkolnego. TYLKO JAK i KIEDY? 
W praktyce oznacza to, że moje pozostałe trzy tygodnie 
urlopu otrzymam w postaci dwu-trzydniówek np. w 
okolicach świąt lub ferii. Tylko dlaczego, skoro nauczyciel 
szkolny ten sam czas ma zagwarantowany z automatu, a nie 
odciągany z urlopu? Efekt jest taki, że tracimy nasz urlop! 
To atak na naszą wolność i możliwość decydowania o sobie 
w kwestii wykorzystania urlopu i możliwości wypoczynku, co 
uderza nie tylko w nas, ale i nasze rodziny. 
Jaki będzie efekt????  
Nauczyciele przedszkolni w ponad 90% mają kwalifikacje do 
pracy w szkołach, więc komu uda się, odejdzie z 
przedszkola. Młodzi nauczyciele również omijają już 
przedszkola "dużym łukiem". Rotacja wśród młodych 
nauczycieli w naszej placówce jest tak ogromna, że nawet 
nie próbuję już zapamiętywać imion tych, przewijających się 
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przez nasze przedszkole. Nauczycieli przedszkolnych już 
brakuje, a będzie ich jeszcze mniej i tak znikną przedszkola z 
mapy miasta, ustąpią miejsca "ochronkom", w których będą 
pracowali ludzie bez kwalifikacji i pasji - ucierpią dzieci. 
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim jest tak 
niska, że rodzice przestają szanować nasz czas, a teraz także 
za przyzwoleniem organu prowadzącego - bo, czy Państwo, 
decyzyjni w tej kwestii, chcielibyście, aby to o Waszym 
urlopie decydował przełożony i "cykał" go według uznania i 
"potrzeb" w formie dwu-trzydniowych przerw w pracy? Nie 
sądzę! 
Nauczyciele chcą strajkować, żeby uzyskać podwyżki, a ja 
uważam, że to nauczyciele przedszkolni powinni strajkować, 
żeby zawalczyć o swoją godność o niedobieranie im 
kolejnych "przywilejów" i nieodróżnianie ich tak drastycznie 
w warunkach pracy od nauczycieli szkolnych. O to, żeby byli 
nauczycielami, a nie NIBY-nauczycielami! 
Osoby decyzyjne, "idąc rodzicom na rękę", robią to naszym 
kosztem, nie pytając nas - nauczycieli o zdanie, nie biorąc 
naszych głosów pod uwagę i to jest złe. Może, gdybyście 
Państwo, pracowali (w tym nadal) w przedszkolu, Wasze 
stanowisko byłoby inne, bo przecież każdy szanuje swój 
czas, prawda? A czyimś czasem łatwiej jest dysponować..., 
bo nie jest nasz... 
I jeszcze jedno - tak czy inaczej, w czasie wakacji będą grupy 
łączone w przedszkolach, a więc NAJWIĘKSZA ZMORA dzieci, 
rodziców i nauczycieli - tu wszyscy mówimy jednym głosem i 
łączymy się "w bólu". Jest to najgorszy czas i najtrudniejsza 
praca, ograniczające się przede wszystkim do zapewniania 
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bezpieczeństwa dzieciom. Rodzice, którzy naprawdę nie 
mają co zrobić z dzieckiem, zapisują je do przedszkola na ten 
okres, ale i tak poszukują alternatywy, kiedy znajdą, dziecko 
do przedszkola nie przychodzi. Okazuje się, że nie ma tyle 
dzieci, ile zdeklarowało swoją obecność, a my stawiamy się 
do pracy, pozwalając "zarządzać" naszym urlopem...  
To brak szacunku dla nas nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i to za przyzwoleniem osób, które mogą, jak 
im się wydaje, decydować o naszym czasie. 

12. Jak najbardziej popieram przedstawioną propozycję 
przyprowadzania dzieci do przedszkola w czasie wakacji, z 
przerwą 22.07 - 16.08. uważam że jest to pomysł dobry i w 
zupełności rozwiąże problem wielu rodziców co z dzieckiem 
zrobić w okresie wakacyjnym. 

- Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia. 

13. Jako matka 3-latka uczęszczającego do przedszkola jak 
najbardziej popieram pomysł Wydziału Edukacji UMT, aby 
poza 4-tygodniową przerwą, przez cztery tygodnie dziecko 
miało zapewnioną opiekę w swojej placówce macierzystej, a 
przez pozostałe dwa tygodnie wakacji miało pierwszeństwo 
przyjęcia do swojego przedszkola. Nie wyobrażam sobie, 
aby na czas 4 czy 6 tygodni dziecko miało uczęszczać do 
innej placówki, w tak krótkim czasie nie byłby w stanie tam 
się nawet zaadaptować. Nie mam także możliwości 
zapewnienia mu opieki w domu przez okres 8 czy 10 
tygodni. Propozycja Wydziału Edukacji tym bardziej jest 
słuszna, gdyż pozwoliłaby uniknąć kolejek czy wyścigów w 
celu zapisania dziecka do przedszkola na okres wakacyjny. 

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia.  

14. Jako matka 2 dzieci uczęszczających do przedszkola jak 
najbardziej popieram przedstawiony pomysł, aby poza 4-

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia.  
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tygodniową przerwą, przez cztery tygodnie dziecko miało 
zapewnioną opiekę w swojej placówce macierzystej, a przez 
pozostałe dwa tygodnie wakacji miało pierwszeństwo 
przyjęcia do swojego przedszkola. 
 Nie wyobrażam sobie, aby na czas 4 czy 6 tygodni dzieci 
miały uczęszczać do innej placówki, w tak krótkim czasie nie 
byłby w stanie tam się nawet zaadaptować.  
Nie mam także możliwości finansowych do zapewnienia 
opieki moim dzieciom  przez okres 8 czy 10 tygodni. 

15. Jestem nauczycielką przedszkolną od 30 lat i propozycja 
zmian rekrutacji na okres wakacyjny budzi we mnie bunt i  
niezadowolenie. Tak naprawdę jest ona "sponiewieraniem" 
urlopu nauczycieli wychowania przedszkolnego i kolejnym 
dowodem na to, że lepiej i GODNIEJ jest być nauczycielem 
szkolnym.  
Nauczyciel przedszkolny ma te same kwalifikacje, a często 
wyższe niż nauczyciele w szkole. Pracuje ciężej, bo w 
przedszkolu dochodzi wiele czynności wykonywanych przy 
dzieciach i z dziećmi, których nie musi wykonywać 
nauczyciel w szkole. My niby też nie musimy, ale czy innym 
jest teoria, a czym innym praktyka. 
NIBY mamy wynagrodzenie z "tej samej tabelki", jednak 
nasz czas pracy to 25 lub 22 godziny zegarowe, gdy 
tymczasem w szkole tylko 18 i to lekcyjnych. 
Nauczyciel szkolny ma dwa miesiące wakacji, ferie zimowe, 
ferie świąteczne i długie weekendy. Natomiast nauczyciel w 
przedszkolu nie ma ferii zimowych, świątecznych ani długich 
weekendów, bo przedszkola to przecież placówki nieferyjne 
i dyżurują. 

- Pytanie nie dotyczy tematu konsultacji.  
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NIBY przysługuje jednym i drugim 35 dni urlopu, a jednak 
różnica jest ogromna. 
Teraz proponuje się nam - nauczycielom przedszkolnym, 
abyśmy zadowolili się czterema tygodniami urlopu, a 
pozostałe trzy tygodnie pozostawili w rękach Dyrekcji...i 
rodziców? Bo przecież tak będzie to wyglądać w praktyce! 
To oznacza, że nauczyciel przedszkolny, który także ma 
dzieci i rodzinę, musi zrezygnować ze swoich planów i 
zasłużonego odpoczynku/ograniczyć go, bo pozostały urlop 
dostanie w czasie roku szkolnego. TYLKO JAK i KIEDY? 
W praktyce oznacza to, że moje pozostałe trzy tygodnie 
urlopu otrzymam w postaci dwu-trzydniówek np. w 
okolicach świąt lub ferii. Tylko dlaczego, skoro nauczyciel 
szkolny ten sam czas ma zagwarantowany z automatu, a nie 
odciągany z urlopu? Efekt jest taki, że tracimy nasz urlop! 
To atak na naszą wolność i możliwość decydowania o sobie 
w kwestii wykorzystania urlopu i możliwości wypoczynku, co 
uderza nie tylko w nas, ale i nasze rodziny. 
Jaki będzie efekt????  
Nauczyciele przedszkolni w ponad 90% mają kwalifikacje do 
pracy w szkołach, więc komu uda się, odejdzie z 
przedszkola. Młodzi nauczyciele również omijają już 
przedszkola "dużym łukiem". Rotacja wśród młodych 
nauczycieli w naszej placówce jest tak ogromna, że nawet 
nie próbuję już zapamiętywać imion tych, przewijających się 
przez nasze przedszkole. Nauczycieli przedszkolnych już 
brakuje, a będzie ich jeszcze mniej i tak znikną przedszkola z 
mapy miasta, ustąpią miejsca "ochronkom", w których będą 
pracowali ludzie bez kwalifikacji i pasji - ucierpią dzieci. 
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Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim jest tak 
niska, że rodzice przestają szanować nasz czas, a teraz także 
za przyzwoleniem organu prowadzącego - bo, czy Państwo, 
decyzyjni w tej kwestii, chcielibyście, aby to o Waszym 
urlopie decydował przełożony i "cykał" go według uznania i 
"potrzeb" w formie dwu-trzydniowych przerw w pracy? Nie 
sądzę! 
Nauczyciele chcą strajkować, żeby uzyskać podwyżki, a ja 
uważam, że to nauczyciele przedszkolni powinni strajkować, 
żeby zawalczyć o swoją godność o niedobieranie im 
kolejnych "przywilejów" i nieodróżnianie ich tak drastycznie 
w warunkach pracy od nauczycieli szkolnych. O to, żeby byli 
nauczycielami, a nie NIBY-nauczycielami! 
Osoby decyzyjne, "idąc rodzicom na rękę", robią to naszym 
kosztem, nie pytając nas - nauczycieli o zdanie, nie biorąc 
naszych głosów pod uwagę i to jest złe. Może, gdybyście 
Państwo, pracowali (w tym nadal) w przedszkolu, Wasze 
stanowisko byłoby inne, bo przecież każdy szanuje swój 
czas, prawda? A czyimś czasem łatwiej jest dysponować..., 
bo nie jest nasz... 
I jeszcze jedno - tak czy inaczej, w czasie wakacji będą grupy 
łączone w przedszkolach, a więc NAJWIĘKSZA ZAMORA 
dzieci, rodziców i nauczycieli - tu wszyscy mówimy jednym 
głosem i łączymy się "w bólu". Jest to najgorszy czas i 
najtrudniejsza praca, ograniczające się przede wszystkim do 
zapewniania bezpieczeństwa dzieciom. Rodzice, którzy 
naprawdę nie mają co zrobić z dzieckiem, zapisują je do 
przedszkola na ten okres, ale i tak poszukują alternatywy, 
kiedy znajdą, dziecko do przedszkola nie przychodzi. 



 
 

24 
 

Okazuje się, że nie ma tyle dzieci, ile zdeklarowało swoją 
obecność, a my stawiamy się do pracy, pozwalając 
"zarządzać" naszym urlopem...  
To brak szacunku dla nas nauczycieli wychowania 
przedszkolnego i to za przyzwoleniem osób, które mogą, jak 
im się wydaje, decydować o naszym czasie. 
Polecam ku uwadze powyższy tekst, z którym zgadzam się w 
100% jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. 

16. Chciałabym gorąco poprzeć zaproponowane zmiany w 
organizacji opieki nad dziećmi na okres wakacji i 
podziękować za dostrzeżenie desperacji rodziców, którzy 
mają w czasie przerw wakacyjnych ogromny kłopot. Jestem 
Mamą 2 dziewczynek: świeżo upieczonego szkolniaka (8 lat) 
i przedszkolaka (4 lata). Moje doświadczenia z minionych lat 
z Córka starsza, która chodziła do miejskiego przedszkola, są 
bardzo źle. Nietransparentne zasady ustalania długości 
przerw i podejście kto pierwszy ten lepszy na czas kiedy 
przedszkole miało być otwarte, praktycznie każdorazowo 
zmuszały nas w wakacje do korzystania z pomocy dziadków. 
W przypadku córki młodszej, która najpierw chodziła do 
prywatnego żłobka, a potem przez rok do prywatnego 
przedszkola było już lepiej. Placówka miała stałą, 
komunikowaną już w styczniu 4 - tygodniową przerwę, a w 
pozostałe tygodnie lata funkcjonowała normalnie. W tym 
przypadku nasze 2 tygodnie urlopu pozostawiały nas na 
łasce dziadków na tylko 2 tygodnie co było już dla 
wszystkich dużo bardziej akceptowalne. Dziś młodsza córka 
również jest w przedszkolu publicznym, a ja gorąco kibicuje 
proponowanym zmianom bo dziś dziadkowie nie mają już sił 

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia.  
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żeby zająć się 4- latką na cały etat, a to oznacza dla nas 
poważny problem, na który nie mamy rozwiązania. 

17. Chciałem wyrazić swoją opinię w temacie pracy przedszkola 
w czasie wakacji przedstawione przez Państwa na stronie: 
https://www.torun.pl/pl/na-wakacje-do-przedszkola 
Jestem ojcem dwóch córek w wieku 4 i 8 lat. 
Młodsza z nich uczęszcza do miejskiego przedszkola. 
Całkowicie popieram zaproponowane zmiany w organizacji 
opieki nad dziećmi na okres wakacji. 
Wydają się one być znacznie rozsądniejsze niż metody 
stosowane w ostatnich latach. 

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia.  

18. Chciałabym poprzeć projekt dotyczący zmiany zasad naboru 
dzieci do przedszkola w okresie wakacji. 
Jestem mamą dwóch chłopców. Młodszy syn uczęszcza do 
żłobka miejskiego - tam w czasie wakacji zawsze jeden 
miesiąc jest przerwa, w drugim miesiącu dziecko chodzi 
normalnie, bez żadnych zapisów. 
Uważam, że idealnie by było gdyby w ten sam sposób 
funkcjonowały przedszkola - jeden miesiąc przerwy, jeden 
dyżuru z zapewnieniem miejsca dla wszystkich chętnych 
dzieci z przedszkola macierzystego.  
Dwa lata z rzędu, jeździliśmy na zapisy już o 4 nad ranem, a 
w minionym roku udało nam się "rzutem na taśmę" - po nas 
zapisane były jeszcze chyba 2 osoby.  
Miesiąc przerwy wakacyjnej to już długi czas. Dla nas, 
rodziców pracujących na pełny etat, zorganizowanie opieki 
na kolejny miesiąc jest niezwykle trudne. Pamiętajmy, że 
dzieci przedszkolne to nadal małe dzieci i nie wszystkie 
dobrze radzą sobie w przedszkolach zastępczych. W 

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia. 

https://www.torun.pl/pl/na-wakacje-do-przedszkola
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przypadku mojego syna wiem, że byłoby to dla niego duże 
wyzwanie - nie jest typem osoby łatwo nawiązującej nowe 
kontakty. 
W związku z powyższym, bardzo popieram pomysł zmiany 
zasad zapisywania dzieci na okres wakacyjny. Wszystkie 
(chętne) dzieci powinny mieć zapewnioną opiekę w 
przedszkolu macierzystym przez jeden miesiąc wakacji. 

19. Popieramy pomysł miasta Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 

Uwaga zostanie przekazana Prezydentowi 
Miasta Torunia. 

20. Przedszkole na wakacje. Propozycje: 
- dzieci z macierzystego przedszkola mają pierwszeństwo 
przyjęcia do przedszkola (w ubiegłym roku w naszym 
przedszkolu było więcej chętnych niż miejsc, część miejsc 
była zarezerwowana dla dzieci z innych przedszkoli – taką 
dostaliśmy informację)  
- przed rozpoczęciem wakacji dyrektorzy potwierdzają 
(telefonicznie, mailowo), że zapisane dzieci będą chodziły do 
przedszkola w okresie letnim (zdarzało się, że rodzice 
rezygnują z przedszkola nie informując o tym, zajmują tym 
samym miejsce) 
- możliwość zapisania dzieci na niepełny okres (np. dwa 
tygodnie) – więcej dzieci skorzysta z opieki 

Pierwszeństwo przyjmowania na okres 
wakacji  dla dzieci z placówki macierzystej 
Możliwość zapisywania dzieci na niepełny 
okres przerwy wakacyjnej 
Rodzice dzieci zapisanych na okres letni 
bezpośrednio przed wakacjami 
potwierdzają  dyrekcji  placówki  wolę 
zapisania dziecka do przedszkola na 
wakacje. 

Dzieci z placówek macierzystych będą 
miały możliwość uczestniczenia w zajęciach 
poza okresem przerwy wakacyjnej w br. 
szkolnym. 
 
Dziękujemy za sugestie. Procedura 
przekazywania informacji do innych 
placówek jest w trakcie opracowywania. 

21. W związku z rozbieżnymi informacjami dochodzącymi od 
innych rodziców, zwracamy się z prośbą o udzielenie 
informacji, jak będzie wyglądać tegoroczna rekrutacja dzieci 
do przedszkoli na okres wakacyjny. Jesteśmy rodzicami 
dziecka uczęszczającego do Oddziału Przedszkolnego przy SP 
nr 6 i niedawno dowiedzieliśmy się, że oddział ten, jako 
jedyny ze wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

- Dzieci z oddziału przedszkolnego w tej 
szkole (SP Nr 6) będą miały pierwszeństwo 
w przyjęciu do innych placówek na okres 
wakacji, z uwagi na odbywający się w 
szkole remont, który będzie trwał 2 
miesiące. 
W przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
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nie będzie pełnił żadnego dyżuru w okresie wakacyjnym, a 
zatem placówka będzie zamknięta przez całe 10 tygodni 
wakacji. W jaki sposób przez ten czas zostanie zapewniona 
opieka dzieciom z tego oddziału, jeśli przedszkola 
dyżurujące przyjmować będą w pierwszej kolejności dzieci 
ze swoich placówek? To nie są 3-4 tygodnie, gdzie rodzice 
mogą podzielić się urlopem i zapewnić dziecku opiekę. To 10 
tygodni, czyli 50 dni roboczych. Niestety nie mieliśmy 
możliwości być na organizowanych konsultacjach 
społecznych, dlatego też mamy nadzieję, że niniejsza 
wiadomość będzie miała jakieś znaczenie. 

nie ma rejonizacji. 

22. UWAGA ZGŁOSZONA TELEFONICZNIE 
Zarządzenie dotyczące przerw w przedszkolach powinno być 
wydawane o wiele wcześniej, w roku poprzedzającym rok, w 
którym planowane są przerwy wakacyjne. Warto również 
podczas analizy całej sprawy wziąć pod uwagę, że ekonomia 
i kwestie finansowe nie są tu najważniejsze. Najistotniejsze 
w tej kwestii są dzieci.  

Przygotowywanie zarządzenia PMT w 
sprawie przerw wakacyjnych w 
przedszkolach we wcześniejszym terminie 

Uwaga zostanie uwzględniona w roku 
szkolnym 2020/2021. 
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Podsumowanie 
 

 
Konsultacje w sprawie zasad i kryteriów naboru dzieci do 
przedszkoli na okres wakacji  umożliwiły mieszkańcom wyrażenie 
swojej opinii i propozycji  w zakresie organizacji naboru do miejskich 
placówek na czas letni. Uwagi, jakie  pojawiły się w trakcie procesu 
konsultacji  będą wykorzystane do sporządzenia końcowego wykazu 
kryteriów i sposobu ich stosowania podczas naboru dzieci do 
przedszkoli miejskich na okres wakacji. Najczęściej formułowane 
podczas konsultacji propozycje to: 

• pierwszeństwo dla dzieci z placówki macierzystej 
• organizowanie naboru elektronicznego 
• pierwszeństwo dla dzieci osób pracujących 
• jak najwcześniejsze ogłaszanie informacji o przerwach 

wakacyjnych w przedszkolach 
• koordynacja zapisów przez Urząd Miasta - kontra realizacja 

zapisów bezpośrednio przez przedszkola 
• wprowadzenie obowiązku potwierdzania przez rodziców 

wcześniej dokonanych rezerwacji 
• stosowanie kryterium dochodowego 

 
 
 
 

 

 
Załączniki 

 
Informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
 
Współpraca merytoryczna: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Strona internetowa www.torun.pl, 25 czerwca 2018 r.  

 

cały tekst: 

Jakie kryteria powinny decydować o kolejności przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich w 
czasie wakacji? Rozpoczynamy konsultacje społeczne, w których chcemy wspólnie z rodzicami 
toruńskich przedszkolaków zastanowić się nad zasadami i kryteriami naboru do przedszkoli na 
okres letni.  

Jak było dotychczas? 

Dotychczasowa praktyka jest taka, że rodzice zgłaszają wcześniej chęć udziału dziecka w zajęciach w 
przedszkolu miejskim, w okresie wakacji.  Należy zaznaczyć, że przedszkole miejskie to prowadzone 
przez Gminę Miasta Toruń przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej. W czasie 
wakacji przedszkola działają w systemie dyżurów. Rodzice zapisują dzieci na listy wyłożone w 
placówkach, ale nie zawsze udawało się zapewnić miejsce dla swojej pociechy. Nie było też gwarancji, 
że dziecko będzie chodzić w wakacje do tego samego przedszkola co w ciągu roku szkolnego. Każde 
przedszkole ma bowiem czterotygodniową (lub dłuższą w przypadku remontu w placówce) przerwę 
wakacyjną.  

http://www.torun.pl/
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Co chcemy zmienić? 

Do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia wpłynęło w ostatnich latach wiele  uwag i sugestii 
związanych z organizacją naboru na okres letni. Dlatego powstały nowe pomysły organizacji tego 
procesu. Chcemy więc zapytać mieszkańców o ich opinię  na ten temat, a także o dodatkowe pomysły 
i sugestie dotyczące naboru dzieci do przedszkoli na czas wakacji. 

Co proponujemy? 

• Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz działające w 
nich Rady Rodziców uzgodnili terminy przerw wakacyjnych w poszczególnych przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych (patrz Zarządzenie Nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 
20.02.2019 r.) 

• Wakacje w tym roku trwają dziesięć tygodni. Przez cztery tygodnie w placówkach 
zaplanowano przerwy wakacyjne. Poza przerwą, przez cztery tygodnie dziecko będzie miało 
zapewnioną opiekę w swojej placówce macierzystej, a przez pozostałe dwa tygodnie wakacji 
będzie miało pierwszeństwo przyjęcia do swojego przedszkola. 

• Do 15 maja każdego roku rodzice będą deklarować w placówkach macierzystych terminy, w 
których ich dzieci będą chciały korzystać z opieki w swojej placówce macierzystej. Praktyka 
poprzednich lat wskazuje, że ok. 50-70 % rodziców z placówki macierzystej deklaruje 
uczęszczanie dziecka do przedszkola, pozostałe 30-50 % wolnych miejsc jest wykorzystywane 
przez dzieci z innych placówek. 

• Niewykorzystane miejsca w placówkach macierzystych będą mogły być zajęte przez dzieci 
spoza placówki, a jeżeli liczba dostępnych miejsc będzie mniejsza niż zgłaszane potrzeby, 
będzie tworzona lista rezerwowa. 

W ramach konsultacji będziemy pytać mieszkańców o opinie na temat powyższych zasad, a także o 
dodatkowe pomysły i propozycje reguł, jakimi powinno się kierować miasto  w zakresie organizacji 
naboru przedszkolnego na wakacje. 

Jak może być po konsultacjach? 
Nowe kryteria ustali  ostatecznie Prezydent, kierując się analizą potrzeb, możliwościami 
organizacyjnymi i finansowymi, dotychczasowymi doświadczeniami, propozycjami kadry 
przedszkolnej oraz rodziców, opiniami i wskazówkami uzyskanymi w procesie konsultacji 
społecznych. 

 
Chcesz zabrać głos w sprawie kryteriów? 

Przyjdź na dyżur konsultacyjny   
13 marca 2019 r. (środa), o godz. 17:00, w Ognisku Pracy Pozaszkolnej  

„DOM HARCERZA”  (Rynek Staromiejski 7).  
Można też przesłać swoje uwagi mailowo, na adres: konsultacje@um.torun.pl. Czekamy do 22 
marca  2019 r. 
Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z 
Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Torunia. 
 

Data publikacji: 2019-03-01 
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Gazeta Nowości, 5 marca 2019 r.  

 



 
 

32 
 

Gazeta Wyborcza, 7 marca 2019 r.  
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Gazeta Pomorska, 12 marca 2019 r.  
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Strona www.plus.nowosci.com.pl, 5 marca 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plus.nowosci.com.pl/
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Strona www.twoje-miasto.torun.pl, 1 marca 2019 r.  

 

 

 

 

http://www.twoje-miasto.torun.pl/
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Strona  www.pomorska.pl, 12 marca 2019 r.        
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Strona  www.torun.wyborcza.pl, 7 marca 2019 r.  
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