
HISTORIA PRZEDSZKOLA
„Nie tak dawno wcale, historia powstała.
W kilku krótkich słowach zmieścić się nie chciała.
Przeczytaj poniżej – śmiało! To się nieco dowiesz.
I dziecku, o naszym, przedszkolu opowiesz…”

Istnienie Przedszkola Nr 3 w naszym środowisku ma swoją 50 letnią tradycję. Po 
wielu reorganizacjach i zmaganiach z różnego rodzaju trudnościami na stałe wrośliśmy 
w strukturę lokalną naszej miejscowości. Otoczenie przedszkola zwiększa jego 
atrakcyjność ponieważ mimo, że znajduje się w samym centrum Łowicza, jest oazą 
zieleni i spokoju, tak nietypowego dla środowiska miejskiego.

Inicjatorem budowy przedszkola było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Łowiczu oraz Miejski Komitet Odbudowy Kraju. Urządzenie budynku finansował 
Wydział Oświaty. Początkowo był on przeznaczony na przedszkole oraz na mieszkania 
dla nauczycieli. 

W dniu 9 stycznia 1961 roku zostały otwarte szeroko drzwi dla dzieci i rodziców. 
W obecności władz lokalnych odbyło się uroczyste otwarcie budynku przedszkolnego. 

Przedszkole z dnia na dzień zaczęło zmieniać swój wygląd wewnętrzny
 i zewnętrzny. Zostało ono wyposażone w sprzęt w stylu  łowickim, według projektu 
artysty plastyka. Urządzony wówczas na jednej z sali kącik lalek w stylu regionalnym 
był największą atrakcją przedszkola. 

Nakładem ogromnej pracy społecznej rodziców, dzieci wówczas uczęszczających 
do przedszkola budynek został przystosowany, a następnie modernizowany, stwarzając 
tym samym lepsze warunki oraz możliwość uczęszczania większej liczby wychowanków.

W zależności od potrzeb zmieniała się liczba oddziałów. W pierwszych latach 
działalności, Przedszkole Nr 3 było czterooddziałowe, które skupiało od 30 do 40 dzieci, 
w jednej grupie, przez 5 godzin dziennie. Z biegiem lat, zapotrzebowanie na miejsca dla 
dzieci w przedszkolu wzrastało i placówka zmieniła się w pięciooddziałowe przedszkole , 
z 9-godzinnym cyklem pracy, grupy zaś były nadal bardzo liczne – ponad 30 dzieci. 
Kolejne lata pracy przedszkola niosą za sobą zmiany organizacyjne. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych funkcjonują cztery grupy wiekowe dla 3-, 4-, 5- i 6- latków. W 2010 
roku ze względu na wyż demograficzny i duże zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną 
utworzono kolejny oddział. Obecnie przedszkole liczy 125 wychowanków zgrupowanych 
w 5 oddziałach po 25 dzieci, które uczestniczą w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, 
jak: terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna, rytmika i zajęcia edukacyjne na 
komputerach, dodatkowo „starszaki” uczęszczają na religię i język angielski.

W historii przedszkola miały miejsce pamiętne wydarzenia, do których należy 
zaliczyć: pobyt w 1963 roku Delegacji z Ministerstwa Oświaty w Polsce, Delegacji 
z Ministerstwa Oświaty w ZSRR, gości z Kuratorium i Inspektoratu z Wydziału 
Oświaty w Łodzi oraz odwiedziny delegacji z krajów europejskich.

 W trakcie 50 - letniej działalności dydaktyczno - wychowawczej kolejno 
zmieniała się kadra. Pierwszą kierowniczką przez 1 rok była pani Janina Kuczyńska 
w latach 1962 – 1965 pani Władysława Serwach, zaś od roku 1965 przez ponad 20 lat 
pani Irena Sterpińska. W 1987 roku funkcję  dyrektora objęła pani Anna Wojewoda. 
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Dziś stanowimy zintegrowany zespół pod przewodnictwem dyrektor Iwony Kosiorek, 
która kieruje przedszkolem od 2005 roku. Kadrę pedagogiczną stanowi 14 
kompetentnych i wykwalifikowanych nauczycieli. Personel administracyjno - obsługowy 
liczy 10 osób. Przedszkole nasza posiada własny statut oraz kronikę przedszkolną, którą 
redagują nauczycielki wraz z dziećmi. Dziś zostanie nadana nazwa, odsłonięte logo 
i  po raz pierwszy odśpiewamy hymn przedszkolny.
            Na przestrzeni ponad 50 lat dokonało się wiele zmian, modernizacji 
i unowocześnień. Podstawowym wyznacznikiem tych przeobrażeń  były środki 
finansowe i wspólna chęć do organizowania coraz lepszych warunków zabawy i nauki 
naszym wychowankom. Wiele prac dotyczących wystroju zostało wykonanych
 we własnym zakresie. 

W latach 70 na terenie boiska zasadzono młode drzewka oraz krzewy ozdobne, 
które z biegiem upływu lat zostały wykarczowane, a na ich miejsce posadzone mniejsze. 
Wówczas opiekę nad przedszkolem sprawował Zakład Metalowy, który we własnym 
zakresie wykonał urządzenia ogrodowe na plac zabaw. Od roku 2000 chlubą naszego 
przedszkola stał się bezpieczny plac zabaw z nowoczesnymi zjeżdżalniami. 

W przedszkolu mimo tego, że działamy w nowoczesnych, odremontowanych 
pomieszczeniach ciągle wykonywane są drobne remonty i modernizacje. W 2005 roku 
została zrobiona całkowita elewacja budynku oraz termomodernizacja. Poświęcenia 
odrestaurowanego obiektu dokonał proboszcz naszej parafii ksiądz prałat Wiesław 
Skonieczny.

Od wielu lat organizujemy wycieczki krajoznawczo - turystyczne, wyszukujemy 
takie miejsca, które wzbogacają wiedzę dzieci, a także są źródłem bogatych przeżyć.
 Kultywujemy tradycje przedszkolne. W każdym roku obchodzone są następujące 
uroczystości: pożegnanie jesieni, mikołajki, wieczór wigilijny, dzień Babci i Dziadka, 
zabawa karnawałowa (choinka), powitanie wiosny (topienie marzanny), Światowy Dzień 
Ziemi, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny oraz zakończenie roku przedszkolnego. 
Uroczystości te organizowane są przez wychowawczynie przy wsparciu Rady Rodziców. 
Biorą w nich udział dzieci z poszczególnych grup wiekowych,  przedstawiając to co 
przygotowały i nauczyły się w przedszkolu. Uroczystości powiązane są z  zabawą dla 
dzieci przy muzyce, którym towarzyszą liczne konkursy z nagrodami lub loterie 
fantowe. 

Przedszkole  przez  wszystkie  lata  było  otwarte  dla  ludzi  młodych, 
przygotowujących  się  do  zawodu.  Swoje  praktyki  odbywali  studenci  uczelni 
pedagogicznych oraz uczniowie szkół średnich o profilu żywieniowym.

Współpracując z władzami miasta oraz rodzicami na pewno zrealizujemy wiele 
zamierzeń dotyczących naszego miejsca pracy, nauki i zabawy. Mamy nadzieję, że tak 
jak dotychczas, nasze przedszkole będzie prężnie się rozwijać, a dzieci będą się w nim 
czuły jak w drugim domu.

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu

- o tym jak żyć, co robić,
jak postępować i współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

Robert Fulghum
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