O nas

Trochę historii

Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli powstało w roku 1952, a więc jest to placówka z 60-letni?
tradycją i bogatą przeszłością. Zapewne potężne drzewa rosnące w ogrodzie przedszkolnym
pamiętają otwarcie i początki istnienia przedszkola. Pierwsi wychowankowie naszego
przedszkola to babcie i dziadkowie obecnych wychowanków. Mury przedszkola opuściło
tysiące absolwentów. W latach 70-90 ubiegłego stulecia przedszkole miało wiele filii
umieszczonych poza budynkiem, ponieważ nie było w stanie pomieścić ogromnej liczby dzieci.
Zakładem opiekuńczym przez wszystkie lata była Huta Stalowa Wola. Dlatego też baza
materialną przedszkola była bardzo dobra. Ilość zgromadzonych dyplomów, wyróżnień,
podziękowań świadczy o nieustannej i ciągłej pracy wielu ludzi wychowujących małego
człowieka. Pamiątkowe zdjęcia przedstawiają przedszkolne uroczystości, ważne wydarzenia i
codzienne zabawy dzieci. Wśród emerytów naszego przedszkola nie ma już nikogo, kto
pamiętałby otwarcie placówki. Pozostały kroniki, zdjęcia, archiwalne dokumenty świadczące o
historii i latach minionych.

Dzień dzisiejszy

Placówka położona jest w najstarszej dzielnicy miasta, z dala od głównych tras
komunikacyjnych, najbliżej największego zakładu przemysłowego naszego regionu Huty
Stalowa Wola.
Mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku przystosowanym do potrzeb
placówki przedszkolnej. Otoczona ogrodem ze starymi drzewami i placem zabaw, doskonale
spełnia swoją funkcję. W budynku znajdują się cztery sale zabaw i sala gimnastyczna. Na
piętrze jest kuchnia, biblioteka przedszkolna pełniąca również funkcję gabinetu
logopedycznego i pokoju nauczycielskiego. Parter to oprócz dwóch sal zabaw, szatnia dzieci,
pokój intendentki i księgowej oraz gabinet dyrektora. Dyrektorem przedszkola jest mgr Bożena
Stróż. Zatrudnionych jest 7 nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie magisterskie lub
wyższe licencjackie.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stalowa Wola a organem nadzorującym
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
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Wrzesień 2012r - W czasie wakacji dokonano w całym budynku przedszkolnym wymiany
instalacji elektrycznej oraz odnowiono i pomalowano wszystkie pomieszczenia przedszkola.
Dzieci powitały kolorowe sale zabaw i pięknie urządzone kąciki.

Wrzesień 2013r - Po dwumiesięcznej przerwie 2 września dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny
w wyremontowanym budynku. Budynek przedszkola przeszedł proces termomodernizacji.
Wymieniono okna, centralne ogrzewanie, ocieplono przedszkole i wykonano nową elewacje.
Przedszkole wygląda jak nowo wybudowany budynek a przecież ma ponad 60 lat. Rodzice i
dzieci nie kryli radości.

Wrzesień 2014r. - Tak jak w każdym roku podczas wakacji w przedszkolu trwały prace
remontowe. W tym roku wymieniliśmy instalację wodną i przeciw pożarową w całym
przedszkolu. W kuchni zamontowaliśmy okapy kuchenne wyposażone w wentylatory
wyciągowe co znacznie poprawi warunki pracy personelu. W sali dzieci 5-letnich
wycyklinowany i wylakierowany został parkiet, ale najdłużej trwała przebudowa i modernizacja
naszego ogrodu i placu zabaw. Huura! Wreszcie mamy piękny, nowoczesny, funkcjonalny i
kolorowy plac zabaw z którego dzieci nie chcą wychodzić. Na zewnątrz budynku zostały
zainstalowane kamery termowizyjne, które obserwuj? nasz nowy plac zabaw, żeby nikomu nie
przyszły do głowy myśli o dewastacji. To były bardzo pracowite wakacje.

Nasze Przedszkole wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie BEZPIECZNE DZIECKO BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE i w dniu 31.03.2015r. otrzymało certyfikat BEZPIECZNE
PRZEDSZKOLE 2015

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci od 3-6 lat.
Dzieci podzielone są na 4 grupy.
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Motyle - 3-latki

Stokrotki - 4-latki

Zuchy - 5-latki

Jaskółki -6-latki
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