
Informacje ogólne 

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie istnieje od 1977 r.  

Przedszkole posiada własną bazę dydaktyczną, którą jest budynek wolno stojący, piętrowy, 

otoczony tarasem wyjściowym oraz dwoma ogrodami: dużym i małym przeznaczonymi do 

zabaw i odpoczynku na świeżym powietrzu.  

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 6ºº - 17 
00 

Organem prowadzącym jest – Gmina Miasta Łańcuta.  

Nadzór pedagogiczny sprawuje – Podkarpacki Kurator Oświaty.  

Organami przedszkola są: 

- Dyrektor Przedszkola  

- Rada Pedagogiczna  

- Rada Rodziców  

Kontakt: 

Przedszkole Miejskie Nr 1  
ul. Henryka Sienkiewicza 5 B  

37-100 Łańcut 

tel./faks (0-17) 225-21-44      

email: przedszkole1.lancut@wp.pl      

www.przedszkole1.ugu.pl                                                                                                              

Przedszkole jest placówką 5 – oddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  

Budynek przedszkolny  jest dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony o powierzchni 

użytkowej 956,70m²   Posiada dobrze wyposażone sale zabaw, które inspirują dzieci do 

wspaniałej zabawy i twórczych działań. Otoczony dużym ogrodem z terenami zielonymi  

i dwoma placami  zabaw dla dzieci wyposażonymi w urządzenia do zabaw i ćwiczeń 

rekreacyjnych.  

 

 W budynku znajdują się również biblioteka z bogatym księgozbiorem, kuchnia z zapleczem, 

pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, sala zajęć dodatkowych oraz. hol i szatnia dla 

dzieci.  

 

Ilość oddziałów i maksymalna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola: 

- ilość oddziałów: 5  

- liczba dzieci: 125 
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W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: 
a) język angielski,  

b) rytmika,  

c) religia  

d) koncerty filharmonii  

Cele i kierunki działania jednostki:  

 

Cele i zadania przedszkola  

 

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom 

możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i 

dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

Celem wychowania przedszkolnego jest:  

 

1.  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;  

2.  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 

w tym, co jest dobre, a co złe;  

3.  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;  

4.  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  

z dziećmi i dorosłymi;  

5.  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;  

6.  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  

i grach sportowych;  

7.  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;  

8.  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;  

9.  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;  

10.  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w edukacji szkolnej.  

 

 

Nasze osiągnięcia i sukcesy:  

Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach, 

turniejach. Do ich osiągnięć zaliczamy wyróżnienia i nagrody zdobyte w tych imprezach. 

Do osiągnięć zaliczamy również dobrą współpracę z rodzicami, co przejawia się w ich 

zaangażowaniu w pracy na rzecz przedszkola. Bardzo dobrze układa się współpraca ze 

środowiskiem lokalnym Jesteśmy przedszkolem twórczej aktywności. Szczególną uwagę 



zwracamy na działalność twórczą dzieci w zakresie muzyki, plastyki i teatru. Celem tych 

działań jest rozwijanie uzdolnień artystycznych naszych wychowanków poprzez wzbogacanie 

przeżyć i doświadczeń dziecka. Stwarzamy okazje do doskonalenia wyrazistej mowy, 

rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości, uczymy umiejętności współdziałania oraz 

wyrażania w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów uczuciowych. Chcąc 

wychować przyszłego twórcę i odbiorcę sztuki, dajemy dzieciom możliwość poszerzenia 

zainteresowań, twórczego działania oraz prezentowania swoich umiejętności. Prezentujemy 

dokonania naszych wychowanków w ramach imprez otwartych, uroczystości, widowisk dla 

rodziców i całego środowiska lokalnego. Aktywnie uczestniczymy w przeglądach, 

konkursach i festiwalach twórczości dziecięcej.  
Propagujemy treści wychowania zdrowotnego, patriotycznego oraz walory naszego regionu.  

Organizujemy imprezy o charakterze pro zdrowotnym, takie jak "Dzień ziemi", „Ruch to 

zdrowie”, „Mamo, Tato, wolę wodę  ". 

- Prowadzimy z sukcesem akcje pod hasłem  "Góra grosza” 

- Organizujemy kiermasze książki 

-Pikniki rodzinne  
- Warsztaty twórcze z udziałem rodziców 

- Uroczystości patriotyczne „Przedszkolaki z biało – czerwoną”  

Certyfikaty otrzymane przez przedszkole:  

1. Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „Kubusiowi przyjaciele natury”.  

2. Certyfikat poświadczający realizację programu arteterapii.  

3. Certyfikat poświadczający uczestnictwo w projekcie, którego celem jest szerzenie wśród 

dzieci bezpiecznych postaw i zachowań na drodze, w domu, przedszkolu i na wakacjach.  

4. Certyfikat  „Przedszkole Promujące ochronę środowiska”  

5. Certyfikat poświadczający uczestnictwo w projekcie, którego celem jest poprawa jakości 

odżywiania dzieci i promowanie aktywności fizycznej oraz profilaktyki zdrowia.  

6. Certyfikat poświadczający uczestnictwo w projekcie, którego celem jest szerzenie 

świadomości ekologicznej wśród dzieci.  

7. Certyfikat poświadczający uczestnictwo w projekcie ‘Usuwając bariery w komunikacji, 

zapobiegasz izolacji”.  

8. Certyfikat poświadczający uczestnictwo w programie „Mamo tato wolę wodę”  

9. Certyfikat MEN „ Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budżet i majątek w 2015 r.  

 

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łańcucie jest jednostką budżetową Miasta Łańcuta.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie 

udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta – Menu 

podmiotowe – kategoria” Budżet i majątek”. 

 

Majątek jednostki według stanu na dzień 01.09.2015 r.:  

Środki trwałe ogółem: 302 886,93 zł  

w tym:  

a/ grunty – 218 282,55 zł,  

b/ budynki – 73 031,38 zł  

c/ inne środki trwałe – 11 573,00 zł 


