
 
 

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łańcucie istnieje od 1972 roku. Od 1.09.1984 roku mieści się 
przy ulicy Sienkiewicza 5a. Usytuowane jest niedaleko centrum miasta  z  dala  od  ulicznego 
zgiełku z dogodnym dojazdem.  
 
Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łańcut.  
Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.  
Organami przedszkola są:  
• Dyrektor,  
• Rada Pedagogiczna,  
• Rada Rodziców.  
 
Godziny funkcjonowania jednostki: poniedziałek – piątek w godzinach 6:00 -17:00  
 
Przedszkole jest placówką publiczną z liczbą 125 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  
W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów.  
 
Liczba nauczycieli – 9  
Liczba pracowników administracji i obsługi – 12 ( w tym 3 etaty: obsługa kadrowo-księgowa 
przedszkoli miejskich).  
W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe bezpłatne:  
- język angielski,  
- rytmika,  
- zajęcia taneczne,  
 
Kontakt:  
 
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łańcucie  
ul. Sienkiewicza 5a  
37-100 Łańcut  
tel./fax ( 17) 225- 21- 75  
tel. (17) 225- 85- 62 księgowość  
e-mail:                                       przedszkole5lancut@wp.pl  
adres strony internetowej:       http://www.przedszkole5lancut.pl 

 
 
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;  
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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  
 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; 

11. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 
rozbudzanie 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. 
 

Budynek przedszkola:  
 
Przedszkole ma własną bazę dydaktyczną, którą jest budynek wolnostojący, piętrowy, 
otoczony dużym ogrodem z terenami zielonymi i placem zabaw dla dzieci wyposażonym  
w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych. Obiekt przedszkola oddano do użytku  
w 1984 roku. W budynku mieści się 5 dużych sal do zajęć i zabaw dla dzieci, które są 
przestronne, kolorowe, estetycznie urządzone i wyposażone w różnorodne zabawki, pomoce, 
przybory i materiały.  
 
 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.  
    
 
Osiągnięcia:  
 

Przedszkole posiada certyfikaty: 

− „Bezpieczne przedszkole” 

− „ Przedszkole w Ruchu” 

− „ Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły” 

− „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 

− „Akademii zdrowego przedszkolaka za realizację programu akcji: 

− „Piramida Żywienia Przedszkolaka” 

− „Przedszkole Promujące Ochronę Środowiska”     
 



W roku szkolnym 2014/2015 
Realizacja akcji, przedsięwzięć i programów  

 
1. Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” organizowana przez Fundację ABC 

XXI. 
2. Ogólnopolska akcja „Góra grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
3. Ogólnopolska akcja „Dni Przyjaciół Lasu” 
4. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. 
5. Realizacja projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” 
6. Warsztaty kulinarne 

 
Realizacja konkursów  
1. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Jesienny bukiet" 
2. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Wszyscy kochamy misie  
3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Polska to moja Ojczyzna”  
4. Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Świąteczna kartka Bożonarodzeniowa” 
5. Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza szopka Bożonarodzeniowa i Ozdoba Choinkowa „ 
zorganizowanym przez Burmistrza Miasta Łańcuta i Starostę Łańcuckiego 

• Igor Bińkiewicz – wyróżnienie; opiekun Joanna Zarzyńska -Ciężar 
6. Ogólnopolski  konkurs plastyczny pt. „Śniegowe płateczki błyszczące jak małe 
gwiazdeczki”. 
7. Ogólnopolski konkurs rysunkowy „Bajkowy las”  
8. Miejski konkurs plastyczny „Najpiękniejsza palma wielkanocna”  
9. Powiatowy konkursie piosenki angielskiej „Yuo  can  sing- po prostu śpiewaj” 

• Antonina Jabłońska,  Mateusz Bieniasz  - III miejsce; opiekun Monika Bieniasz 
10. Miejski konkurs recytatorski „Najpiękniejsze wiersze o …..Dzieciach”  

• Alicja Lęcznar - II miejsce; opiekun Danuta Nosek;  
• Miłosz Kolek - III miejsce; opiekun Joanna Zarzyńska-Ciężar 
• Mateusz Sandomierski – wyróżnienie; opiekun Joanna Zarzyńska-Ciężar  

11. Ogólnopolski konkurs  „Samochód marzeń 2015” / „The 9th TOYOTA Dream Car Art 
Contest”    
12. Powiatowy  konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas” 

• Klaudia Wiercioch – wyróżnienie; opiekun Danuta Nosek. 
13. W ramach XXXVI  Przedszkolady  2015: 
1) Konkurs recytatorski „Tobie Mamo”: 

• Karol Piłat - II miejsce; 
• Milena Herbert  -III miejsce 

Opiekun: Danuta Nosek 
2) Konkurs piosenki dziecięcej „Świerszczykowe Nutki”: 

• Alicja Lęcznar – wyróżnienie; opiekun Monika Bieniasz. 
3) Konkurs plastyczny pt. „Łańcut w zwierciadle marzeń”: 

• Amelia Chorzępa i Igor Bińkiewicz  – I miejsce; 
• Emilia Wiktor – wyróżnienie; 

 Opiekun: Joanna Zarzyńska-Ciężar 
4) Konkurs taneczny pt. Taneczne Harce” - wyróżnienie. 
 
 



14. Turniej Tańca towarzyskiego w Łańcucie Debiuty 2015  dzieci 6-letnie z grupy V 
zaprezentowały bardzo wysoki poziom i pod kierunkiem pana Łukasza Dudka zdobyły Złoty 
Puchar. 
15. VII Wielki Turniej Sportowy Przedszkoli - I miejsce. 
16. Przedszkole było organizatorem międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego: 
„Ilustracja do wybranej baśni”. 

 
W roku szkolnym 2013/2014 

 
Realizacja akcji, przedsięwzięć i programów  

 
1. Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” organizowana przez Fundację ABC 
XXI. 
2. Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu 
3. Ogólnopolska akcja „Góra grosza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
4. Program edukacyjny „Pięć porcji warzyw, owoców lub soków” 
5. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. 
6. Przedsięwzięcie edukacyjne „Śmieciolubek z krainy śmieci” organizowane przez 
przedszkole. 
9. Przedsiewzięcie „Kino - Przedszkole” 
 
Realizacja konkursów  
1. Ogólnopolski konkurs „Poznajemy polskie przysłowia”. 
2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zbożowa mandala”. 
3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zima oczami dziecka”. 
4. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Smacznie, zdrowo, kolorowo” 
- Katarzyna Ryznar – II miejsce; opiekun Monika Bieniasz  
5. Miejski konkurs plastyczny „Mały sportowiec” 
- Wiktor Mierzwa – I miejsce 
- Igor Bińkiewicz – II miejsce 
- Amelia Chorzępa – II miejsce; opiekun Joanna Zarzyńska-Ciężar 
6. Wojewódzki konkurs plastyczny „Współcześni Rycerze Św. Floriana”. 
8. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny organizowany przez przedszkole „Moja ulubiona 
pora roku” 
- Alicja Lęcznar – II miejsce; opiekun Bogusława Świątek 
- Katarzyna Ryznar – wyróżnienie; opiekun Joanna Seniw 
9. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Najciekawiej ozdobiona torebka ekologiczna”  
10. Miejski Konkurs recytatorski „Najpiękniejsze wiersze o ptakach”. 
- Antonina Jabłońska – I miejsce; opiekun Joanna Zarzyńska-Ciężar 
- Milena Kuźniar – II miejsce; opiekun Bogusława Świątek 
- Gabriela Sandomierska – II miejsce; opiekun Joanna Seniw 
11. Ogólnopolski konkurs plastyczny  „O Karolku, który został papieżem”. 
12. Międzyprzedszkolny konkurs sportowy „Zdrowo na sportowo” organizowany przez 
przedszkole – I miejsce drużynowo 
13. XXXV Przedszkolada 

− Konkurs recytatorski „Tobie Mamo”, wyróżnienia (Miłosz Kolek, Milena Kuźniar, 
Maja Kisała) 

− Konkurs piosenki „Świerszczykowe nutki”, 
− Konkurs plastyczny „Mój najpiękniejszy sen” - Gabriela Sandomierska – I miejsce, 

Amelia Chorzępa i Martyna Wiktor - wyróznienia 
14. VI Wielki Turniej Przedszkoli. 



 
 

W roku szkolnym 2012/2013 
 

Realizacja akcji, przedsięwzięć i programów  
1. Akcja  „Bezpieczne przedszkole” 
2. Akcja „Bezpieczne wakacje”. 
3. Akcja ekologiczna „Śmieciolubek z krainy śmieci” organizowana przez przedszkole. 
4. Akcja „Kubusiowi przyjaciele natury”. 
5. Akcja „Mamo, tato wolę wodę”. 
6. Akcja „Piramida Żywienia III” 
7. Akcja „Zaopiekuj się książką”. 
8. Projekt wolontaryjny Fundacji Lotto „Zielony kącik książki – czytam tu i tam” 
9. Program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” 
 
Realizacja konkursów 
1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Radosna kartka świąteczna”. 
2. Wojewódzki konkurs plastyczny „Szkoła moich marzeń”. 
3.  Ogólnopolski  konkurs plastyczny „Piramida żywienia”. 
4.  Miejski Konkurs recytatorski „Najpiękniejsze wiersze o psach”. 
- Filip Szubart – I miejsce 
- Michał Kot – II miejsce 
- scenka – I miejsce 
5. Wojewódzki konkurs plastyczny „Magiczny świat”. 
6. Miejski konkurs plastyczny „Szopka bożonarodzeniowa”. 
7. Wojewódzki konkurs plastyczny „Rycerze Św. Floriana”. 
8. „XXXIV Przedszkolada”. 

− Konkurs recytatorski: Gabriela Sandomierska – II miejsce (opiekun Bogusława 
Świątek) 

− Konkurs piosenki 
− Konkurs plastyczny: Filip Szubart – I miejsce, Zuzanna Sicińska – II miejsce, Amelia 

Surmacz – wyróżnienie (opiekun Joanna Zarzyńska-Cieżar) 
9. Ogólnopolski konkurs „LOP kontra elektrośmieci”. 
10. Międzyprzedszkolny konkurs taneczny „Taniec to zdrowie” - I miejsce 
11. Międzynarodowy konkurs plastyczny „Tak właśnie wygląda szczęście”. 
12. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Przyroda wokół nas” 
- Zuzanna Sicińska – I miejsce 
- Krystian Jurek – II miejsce 
- Julia Baran – III miejsce 
13. Miejski konkurs recytatorski „Najpiękniejsze wiersze o zwierzętach...” 
- scenka – I miejsce; opiekun Joanna Zarzyńska-Ciężar 
14. Miejska Sportowa Olimpiada – II miejsce drużynowo 
15. Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski „Mali artyści na scenie” - I miejsce (opiekun 
Joanna Zarzyńska-Ciężar). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

W roku szkolnym 2011/2012 
 

1. Programy autorskie 
- „Czym skorupka za młodu”... - edukacja regionalna w przedszkolu, wychowanie 
patriotyczne 

2. Uroczystości, spotkania 
- Dzień Nauczyciela 
- Święto Niepodległości 
- Pasowanie na przedszkolaka 
- Zabawa andrzejkowa 
- Spotkania z: uczniami Szkoły Wojskiwej, Mikołajem, górnikiem, stomatologiem, 
pielęgniarką 
- Spotkanie opłatkowe 
- Spotkania z rodzicami przy choince 
- Bal karnawałowy 
- Święto Babci i Dziadka 

3. Konkursy: 
Plastyczne: 
a) ogólnopolskie: 
- „Bezpieczne wakacje”  
- „Miś Haribo” 
- „Mamo, tato, wolę wodę” 
- „Miś Mebliś” 
- „Moje przygody w Krainie Zdrowych Ząbków” 
- „Karnawałowa maska” 
b) powiatowe: 
- „Sport w oczach dziecka” - II miejsce 
c) miejskie: 
- „ Portret mojego misia” 
Recytatorskie: 
- „Najpiękniejsze wiersze o kotach” - I, II miejsce indywidualnie, II miejsce grupowo 

4. Przedsięwzięcia, programy, akcje 
- Udział w ogólnopolskiej akcji : „Bezpieczne wakacje” - uzyskanie certyfikatu 
- Udział w ogólnopolskim programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” 
- Udział w ogólnopolskim programie „Czyste powietrze wokół nas” 
- Udział w ogólnopolskim programie  „Kubusiowi przyjaciele natury” 
- Uczestnictwo w kampanii „Mamo, tato, wolę wodę” 
- Realizacja programu „Żyj zdrowo” 
- Udział w akcji „Góra grosza” 
- Udział w programie „Zdrowy początek” - uzyskanie certyfikatu „Bezpieczne przedszkole” 
 

 
 
 
 
 
 



W roku szkolnym 2010/11 
 

Udział w licznych konkursach:  
1. Ogólnopolskim plastycznym:  
- „Zimowy pejzaż mojej miejscowości” I miejsce –Zuzanna Piwińska (opiekun Dorota 
Skalska)  
2. Wojewódzkim plastycznym:  
- „Współcześni rycerze Świętego Floriana”  
I miejsce - Bartłomiej Reszytyło (opiekun Maria Burek),  
wyróżnienia: Katarzyna Krupczak, Bartosz Kluz (opiekun Maria Burek)  
3. Miejskich plastycznych:  
- „ Moja wielkanocna pisanka”- I miejsce Katarzyna Pieniążek (opiekun Joanna Zarzyńska-
Ciężar) 
- „Zdrowa i piękna ziemia- z ekologią żyję w zgodzie”  
I miejsce - Katarzyna Pieniążek (opiekun Joanna Zarzyńska-Ciężar)  
II miejsce - Mikołaj Liszka (opiekun Bogusława Świątek)  
III miejsce - Anna Nycz (opiekun Danuta Nosek)  
4. Miejskim recytatorskim:  
- „Co słonko widziało …„  
I miejsce w kategorii inscenizacje - Filip Gawron, Patryk Jaźwa (opiekun Dorota Skalska),  
I miejsce w kategorii recytacje - Izabela Kunysz (opiekun Bogusława Swiątek)  
5. W konkursach sportowych:  
Międzyprzedszkolnym turnieju przedszkoli – II miejsce drużynowo. 
6. W XXXII Przedszkoladzie:  
- Konkurs recytatorski „Tobie mamo”  
III miejsce - Filip Gawron (opiekun Dorota Skalska)  
- Konkurs piosenki „Świerszczykowe nutki”  
I miejsce - Mikołaj Liszka  
II miejsce - Wiktoria Bilut } opiekun Danuta Nosek  
- Konkursie plastycznym „ Moje miejsce w przyszłości”  
I miejsce - Gabriel Musz  
III miejsce - Izabela Kunysz } opiekun Bogusława Świątek  
Przedszkole było organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci 5, 6-
letnich „Mama w oczach dziecka”. 
 
 Udział dzieci w:  
- Programach: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Czyste powietrze wokół nas”  
- Akcjach: „Śmieciolubek w krainie śmieci” , Góra grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom.” 
 
Realizacja programów autorskich:  
- „Zdrowy przedszkolak”,  
- „Czym skorupka za młodu”,  
- „Z ekologią na ty”,  
- innowacji pedagogicznej: „ Program pracy z dziećmi uzdolnionymi”.  
 
                                            
 
 
 
   



W roku szkolnym 2009/2010 
 

Udział dzieci w spartakiadach, konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich:  
- II Miejska Przedszkolada Sportowa: drużynowo I miejsce  
- XXX Przedszkolada: I miejsce w konkursie wokalnym „Świerszczykowe nutki”, I i III  
miejsce w konkursie recytatorskim „Tobie Mamo”, II i III miejsce w konkursie  
plastycznym „Rodzina moje szczęście”  
- VII Wojewódzka Sportowa Olimpiada – Przedszkolada : I miejsce w konkursie skoku w dal,  
II miejsce w rzucie piłką lekarską, III miejsce w biegu płaskim, drużynowo III miejsce.  
- Konkurs kolęd i pastorałek: I miejsce.  
- Powiatowy konkurs plastyczny „Moja choinka”: III miejsce.  
- Wojewódzki konkurs plastyczny „Pomóż zwierzakom”: III miejsce i wyróżnienie.  
- Powiatowy konkurs recytatorski „Za co lubimy wiosnę?”: I miejsce i wyróżnienie.  
- Konkurs wojewódzki „Przyroda twój przyjaciel”: III miejsce i wyróżnienie.  
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ratujmy przyrodę”: wyróżnienie.  
- Wojewódzki konkurs „Zdolny przedszkolak i jego nauczyciel”: szczególne wyróżnienie  
- Wojewódzki konkurs plastyczny „Moja sportowa rodzinka”: wyróżnienie 

 


