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Informacje ogólne 

Przedszkole Miejskie Nr3 
..... ····~· 

ul. Kochanowskiego l D 

37-100 Łańcut 

Tel: (17)225-41-74 

e-mail: przedszkole3 .lancutialgmail.com 

Przedszkole Miejskie Nr 3 usytuowane jest w dzielnicy Łańcuta -
Podzwierzyniec. Chlubą naszego miasta jest wspaniałe Muzeum - Zamek, 

zadbany park zawierający cenne okazy botaniczne, ogród zimowy, Powozownia 
oraz Storczykamia - niegdyś własność rodziny Potockich. To nasza "Mała 
Ojczyzna", przez poznawanie której uczymy przywiązania, miłości do rodzimej 
mieJscowosci, kształtujemy poczucie przynależności narodowej, społeczne 
predyspozycje wychowanków do brania udziału w życiu lokalnej społeczności. 

Przedszkole po pełnej modernizacji, która miała miejsce w 2003 roku zyskało 
nowy wizerunek. Budynek mieści się w centrum osiedla, w zadrzewionym, 
przestronnym ogrodzie, który stanowi cichy zakątek dla wypoczywających na 
powietrzu dzieci. Do dyspozycji wychowanków jest pięć sal dydaktycznych, gdzie 
mogą bawić się i uczyć. Placówkę cechuje ciągłe dążenie do polepszania 
warunków, w których funkcjonują najmłodsi. Każdego roku baza materialna 
przedszkola jest doposażona i wzbogacana. Dbamy o bezpieczeństwo naszych 
dzieci. Staramy się ułatwiać im adaptację poprzez tworzenie miłej, przyjaznej, 
pełnej akceptacji atmosfery. Dzieci i ich rodzice to członkowie naszej wspólnej 
rodziny. Mottem przewodnim w naszej pracy jest troska o każde dziecko i jego 
potrzeby, udzielanie mu wszelkiego możliwego wsparcia w pokonywaniu 
trudności, osiąganiu sukcesów, budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby. 

W salach urządzonych jest wiele kącików zabaw i tematycznych, gdzie dzieci 
mogą rozwijać swoje talenty, zainteresowania. Bogata oferta pomocy 
dydaktycznych, zasób metod oraz form pracy z dziećmi sprawiają, że zajęcia 
proponowane wychowankom są ciekawe, atrakcyjne, rozwijające wyobraźnię, 

kreatywność, inwencję twórczą. 

Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia, które jest smaczne i zdrowe. 
Niekiedy same mają możliwość przygotowywania oraz degustacji posiłków, 
przekąsek. 
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Nasze przedszkolaki w szerokim zakresie uczestniczą w różnego rodzaju 
konkursach, przeglądach, olimpiadach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, 
międzynarodowym, zdobywając znaczące nagrody. Staramy się włączać naszych 
wychowanków wraz z rodzicami w życie lokalnej społeczności oraz udział w 
projektach edukacyjnych ogólnopolskich takich jak: 

"Kubusiowi przyjaciele natury" 

"Czyste powietrze wokół nas" 

"Mamo, tato wolę wodę". 

Przedszkole uczestniczyło w projekcie pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej zdobywając certyfikat 

"Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły" 

"Przedszkole w ruchu" 

oraz certyfikaty: 

"Bezpieczne Przedszkole" 

"Dodaj język polski do ulubionych" 

"Kultywowanie tradycji świątecznych wśród dzieci" 

"Zdobywamy wiedzę o zawodach" 

Dzieci z naszego przedszkoła uczestniczyły w konkursie plastycznym 
"Bajkowy las" pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego 

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe bezpłatne: 

l. język angielski 
2. rytmika 
3. religia 

Liczba oddziałów- 5 

Liczba miejsc w przedszkolu- 125 



Godziny funkcjonowania przedszkola: 

od poniedziałku do piątku w godz 6 - 17 

Cele i kierunki wychowania przedszkolnego: 

l. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształcenie czynnosc1 
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej 
edukacji 

2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej 
orientować się w trym, co jest dobre, a co złe 

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

l O. 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 

11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 
poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej 
oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na 
dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - roZWIJanie 
świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej. 




