
Historia Przedszkola nr 43 Jantarek w latach 1983-2017 

 

1 września 1983 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego  

w Gdańsku powołano Państwowe Przedszkole Nr 43, z liczbą miejsc 120. Na placówkę 

adoptowano budynek po Domu Małego Dziecka mieszczący się przy dawnej ulicy 

Marchlewskiego, obecnie inż. J. Śmidowicza 59.  

Pierwszym kierownikiem przedszkola była Pani Krystyna Faleńska, po kilku miesiącach 

funkcję przejęła Pani Zofia Suchodolska. Początkowo placówka nie posiadała ogrodu 

przedszkolnego. Przez wiele lat patronat nad placówką sprawowała Stocznia Marynarki Wojennej, 

która w 1996 roku została odznaczona Medalem za Zasługi dla Oświaty. Przez wiele lat gospodarką 

finansową przedszkola zajmował się Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny,  

a kadry prowadził Urząd Miejski w Gdyni.  

W 1991 roku przedszkole zyskało samodzielność finansową i przyjęło nazwę Przedszkole 

Samorządowe Nr 43. Od tej pory wszelkie decyzje finansowe i kadrowe podejmowano w placówce.  

Od 1 września 1992 roku dyrektorem przedszkola w drodze konkursu została Pani Małgorzata 

Aleksiak, która funkcję tą pełni do dzisiaj. Od 1994 roku została Przewodniczącą Zespołu nr 1 

Dyrektorów Przedszkoli, dzięki temu w naszej placówce często odbywają się narady dyrektorów 

oraz podejmowane są ciekawe inicjatywy. 

W 2004 roku dzięki staraniom ogółu pracowników, ze szczególnym udziałem rady 

pedagogicznej przedszkole uzyskało Ogólnopolski Certyfikat Jakości „Partnerskie 

Przedszkole”. Od 1 września 2008 roku decyzją dzieci i rodziców przedszkole przyjęło nazwę 

„Jantarek”. 

W 2010 roku placówka podlegała, jako jedna z pierwszych całościowej ewaluacji (kontroli  

z ramienia Kuratorium Oświaty w Gdańsku), która podkreśliła wysoką, jakość pracy przedszkola.  

Od tego też roku w ramach aktywizowania bezrobotnych współpracujemy z Urzędem Miasta 

Gdyni, Urzędem Pracy i MOPSEM uczestnicząc programie „Prace interwencyjne”.  

Od 1 stycznia 2011 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/1097/10 z 29 września 2010 przedszkole 

zostało jednostką budżetową.  

Dzięki pomocy Firmy EKOLAN w ostatnich latach zmodernizowano etapami  

¾ powierzchni ogrodu przedszkolnego o boisko typu Orlik, piaskownice, karuzele, statek, bujawki. 

W 2017 roku z pomieszczeń gospodarczych utworzono nowy oddział, pokój nauczycielski 

oraz zmodernizowano ogród przedszkolny, który od tej pory jest ulubionym miejscem zabaw. Stan 

techniczny ogrodzenia placu zabaw oraz ogrodzenie przed przedszkolem wymieniła w 2017 roku   

z własnych środków firma STAL COMPLEX. 

 

WYCHOWANKOWIE 1983-2017 

 

Przez 34 lat do przedszkola uczęszczało 4025 dzieci z różnych dzielnic Gdyni np.  



z Grabówka, Dąbrówki, Karwin a niekiedy z Rumi, Pogórza, za zgodą Urzędu Miasta, na wolne 

miejsca. Przyjmując, że dziecku w wieku przedszkolnym wypadają jedynki i dwójki- straciliśmy w 

historii Jantarka 8050 zębów. 

Do 1988 roku w placówce były 4 grupy dziewięciogodzinne, liczące po około 30 dzieci.  

W marcu 1988 roku przyjęto do placówki 30 dzieci z modernizowanego Państwowego Przedszkola 

Nr 35. Wówczas do przedszkola uczęszczało najwięcej dzieci tj.150, ta sytuacja powtórzyła się w 

2017 roku, kiedy powołano 6 oddział. 

W latach 1995-1998 ilość dzieci znacznie zmalała, średni stan wynosił 92 dzieci , 

w tym około 50% dzieci na minimum programowe tj. bezpłatne 5 godzin. Był to trudny 

ekonomicznie okres w historii przedszkola. Małe wypływy utrudniały funkcjonowanie placówki, 

natomiast pomysłowość i determinacja dyrektora, pracowników oraz pomoc sprzymierzeńców 

pozwalały na tworzenie przyjaznych warunków rozwoju dla najmłodszych. 

Od 2007 roku liczba dzieci znacznie wzrosła, powołano dodatkowy oddział na sali 

gimnastycznej. Do dzisiaj jest 6 grup dziewięciogodzinnych z kilkorgiem dziećmi na minimum 

programowe. Od wielu lat przedszkole było przyjazne dla dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, mimo braku specjalistów do przedszkola uczęszczało 15 dzieci. Od kilku lat opiekę 

nad dzieci sprawuje logopeda, a od 2 lat terapeuta zatrudniony dla 2 dzieci.  

 

Z inicjatywy dyrektora M. Aleksiak w Sali Widowiskowej 3 Flotylli Przedszkole Nr 43 „Jantarek” 

współorganizuje: 

a. Od 3 lat „Gdyński Przegląd Piosenki Morskiej i Turystycznej Gdyńskich Przedszkoli 

b. Od 2 lat patriotyczne spotkanie, „Kto Ty Jesteś, Polak mały” z udziałem Przedszkoli: 11 

„Pod Kasztanami”, 35 „Pod Żaglami”, 48 „Morska Przygoda”. 

 

Historię Jantarka stanowi także bogata ofert uroczystości przedszkolnych, które są uwieńczeniem 

pracy wychowawczo-dydaktycznej, do jej obejrzenia zapraszamy na stronę www.jantarek43, do 

kroniki przedszkolnej lub albumów fotograficznych placówki. 

 

http://www.jantarek43/

