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Plan  pracy 

wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznej 

Przedszkola nr 7 w Suwałkach 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

Plan będzie realizowany w oparciu o aktualną sytuację epidemiologiczną i  wytyczne 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023, wnioski z przeprowadzonej ewaluacji 

wewnętrznej. Roczny plan pracy uwzględnia również główne kierunki polityki 

oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2022/2023. 
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1. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2022/2023: 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalam następujące kierunki realizacji  

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w 

szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

4. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 

skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 

szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w 

Internecie i mediach społecznościowych. 

5. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

2. Działania: 

1) Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

2) Codzienne zabawy i zajęcia ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery  

i wycieczki. 

3) Współpraca z instytucjami wspomagającymi  pracę przedszkola np.: Ratownictwo 

medyczne, Policja, Straż pożarna, Nadleśnictwo Suwałki, Wigierski Park 

Narodowy.  

4) Prelekcje i spotkania z pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem.  

5) Udział w konkursach, spartakiadach i zawodach sportowych np. Wielka Olimpiada 

Małych Sportowców, Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce nożnej, między 

przedszkolne rozgrywki Unihokeja. 

6) Realizacja ogólnopolskich oraz lokalnych akcji i programów profilaktycznych -np. 

„Sprzątanie świata”, „Góra Grosza”, „Mikołajkowy autobus Radia 5”, „Dzieciaki 

mleczaki”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, 

„Zdrowo i sportowo”. 

7) Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania 

działań twórczych. 

8) Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji  

z innymi obszarami edukacji, aranżacji sal przedszkolnych: kąciki plastyczne, 
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teatralne, skrzynie skarbów, ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej 

placówki. 

9) Bezpośrednie obcowanie ze sztuką: koncerty muzyczne, teatrzyki w przedszkolu, 

wyjścia do teatru, kina, wystawy i pokazy sztuki ludowej.  

10) Udział w akcjach organizowanych przez środowisko lokalne, akcjach o zasięgu 

ogólnopolskim, międzynarodowym „Magiczna moc bajek – projekt czytelniczy 

11) Przygotowania dziecka do uczestnictwa w kulturze, do prawidłowego odbioru 

sztuki i muzyki, tworzenie warunków do rozwijania budzenie poczucia tożsamości 

narodowej i patriotyzmu, udział w programie edukacyjnym „Zabawa sztuką” 

 

 
3. Promowanie zdrowego trybu życia , bezpieczeństwa i aktywności ruchowej oraz 

zachowań proekologicznych. 

 

Planowane działania: 

 

 

Sposoby i środki realizacji 

 

 

Koordynatorzy 
 

Termin 
 

Uwagi 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Beata Czyżyk 

Agnieszka Luty 

Żaneta Andruczyk 

Emilia Olszewska 

Beata Sokołowska 

Justyna Sztejter 

cały rok  

Organizacja zajęć i zabaw ruchowych na 

powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym. 

Nauczycielki 

wszystkich grup 
 

cały rok 

 

 

Zdrowo i sportowo- realizacja projektu 

edukacyjnego pod patronatem Bliżej 

Przedszkola 
 

Bogumiła Ołów 

Zofia Nowalska 

cały rok  

Program profilaktyczny „Czyste 

powietrze wokół nas”.  

 

Beata Borkowska cały rok  

Program Adaptacyjny Beata Zdancewicz 

Żaneta Andruczyk 

Bogumiła Ołów 

Beata Borkowska 

pierwszy semestr  

Program czytelniczy „Z Kicią Kocią 

Maluchy zmieniają się w Zuchy” 

Żaneta Andruczyk  

Beata Zdancewicz 

cały rok  

Program edukacyjny „Paluszkowe 

Maluchy” 

Żaneta Andruczyk  cały rok  
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Beata Zdancewicz 

Ogólnopolski Projekt „Dzieciaki 

mleczaki” 

E. Krupińska 

Zofia Nowalska 

cały rok  

Międzynarodowy Program Promocji 

Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele 

Zippiego” 

Nauczycielki 6 latków cały rok  

Międzynarodowy Program Czytelniczy – 

„Magiczna moc bajek” 

M. Górzyńska 

A. Luty 

IX-V 2023  

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 

„Zabawa sztuką” 

J. Taraszkiewicz 

A. Luty 

cały rok  

Współpraca z policją, strażą miejską, 

ratownictwem medycznym, strażą 

pożarną. 

Beata Borkowska cały rok  

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa: 

 alarmowe,  
 podstawowe zasady 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

Nauczycielki 

wszystkich grup 

cały rok  

Udział dzieci w zawodach sportowych: 

 Wielka Olimpiada Małych 

Sportowców, 

 Mistrzostwa Przedszkolaków  

w piłce nożnej. 

 

grupa Zielona  

 
 grupa Niebieska 

 

V 2023 

VI 2023 

 

Współpraca z WPN w Krzywym  

i Nadleśnictwem Suwałki - organizacja 

wycieczek, lekcji przyrodniczych. 

Beata Zdancewicz 

 

cały rok  

Akcje środowiskowe (doraźnie): 
 sprzątanie świata, 

 dokarmianie zwierząt i ptaków 

zimą.  

Grupy 5-6 latki IX 2022 

XII- II 2023 

 

VII Edycja rodzinnego  konkursu 

fotograficznego – „Nasze dziecko w 

magicznym plenerze” 

Żaneta Andruczyk 

Beata Zdancewicz 

IX 2022  

„Ekologiczne drzewko szczęścia” – 

rodzinny konkurs plastyczno-techniczny  

 

Małgorzata Górzyńska  

 

 

IX 2022  

Organizacja Rodzinnego Festynu 

Ekologicznego  
Koordynator – Jolnta 

Taraszkiewicz, 

VI 2023  
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Nauczycielki 

wszystkich grup  

Pozyskiwanie Środków finansowych  

z MFOSiGW 
Jolanta Taraszkiewicz  

Zofia Nowalska 

2022 - 2023  

121Tworzenie warunków sprzyjających 

spontanicznej i zorganizowanej 

aktywności ruchowej: 

 kąciki sportowe,  
 atrakcyjne rekwizyty, 

 różnorodne i innowacyjne 

metody i formy pracy  

z dziećmi. 

Nauczycielki 

wszystkich grup 

cały rok  

131Realizacja innowacji pedagogicznej: 

 „Sport to zdrowie-zajęcia 

sportowe  

z unihokeja”, 
 „Mały człowiek na kodzie jest 

w modzie” - kodowanie 
 

 
 

 

 

 Zajęcia interaktywne 

 
 

Zofia Nowalska 

 

 

Emilia Krupińska, 

Agnieszka Luty 

 

Nauczycielki grup 

IX 2022- IV 2023 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

4. Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych 

formach działalności: literackiej, teatralnej, plastycznej. 
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, wspomaganie rozwoju 

dziecka w nabywaniu kompetencji cyfrowych. 
 

Planowane działania: 

 

 

Sposoby realizacji planowanych działań 

 

 

Koordynatorzy 
 

Termin 
 

Uwagi 

1. Dziecko widzem i aktorem: cykliczne 

spotkania teatralne -  

 prowadzenie współpracy  

z profesjonalnymi teatrami. 

 M. Górzyńska 

 

 

cały rok  

2.  „Zabawa sztuką”- wystawa prac 

plastycznych związanych z realizacją 

projektu 

J. Taraszkiewicz 

A. Luty 

cały rok  
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3. „Koncert kolęd ” – występy dzieci z 

poszczególnych grup 

Grupa Czerwona XII 2022  

4. Przegląd kolęd i pastorałek 

w Przedszkolu 4 w Suwałkach. 

grupa Czerwona XII 2022  

5. Wewnętrzny konkurs recytatorski 

wierszy Marii Konopnickiej. 

 B. Czyżyk,           

Agnieszka Luty 

III. 2023  

6. Przegląd Piosenki Przedszkolnej 
    - eliminacje wewnętrzne.   

Z. Nowalska,  

J. Taraszkiewicz 

II 2023  

7. XXI  Festiwal Piosenki Przedszkolnej   
 

B. Borkowska – 

koordynator 

B. Zdancewicz 
Z. Nowalska 

B. Czyżyk 
A. Luty 

 

III 2023 

 

8. Gala Teatrów Przedszkolnych grupa Niebieska V 2023  

9. Między przedszkolny Konkurs 

recytatorski „Przyroda wokół nas” 

grupa Pomarańczowa VI 2023  

10. Konkurs Tańca Nowoczesnego grupa Zielona VI 2023  

11. Rozwijanie zainteresowań  muzycznych  

i tanecznych: 

 uczestnictwo dzieci w koncertach 

muzycznych organizowanych na 

terenie przedszkola oraz  

w Państwowej Szkole Muzycznej  

w Suwałkach, 

 prowadzenie zajęć nauki gry na bum 

rurkach, 

 prowadzenie zajęć 

tanecznych(wykorzystanie Tupu 

tana). 

 

 

Nauczycielki 

wszystkich grup 

 

 

 

 

cały rok  

12. Budzenie wrażliwości  plastycznej dzieci 

w bezpośrednich kontaktach przyrodą  

i sztuką: 
 plenery plastyczne – rozwijanie 

zainteresowań pięknem krajobrazu, 

 oglądanie wystaw w galerii, 
 zwiedzanie muzeów,  

 udział dzieci w konkursach, 
plastycznych  w przedszkolu  

i poza nim. 

Nauczycielki 

wszystkich grup 

 

 

 

 

 

cały rok  
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13. ”Dzień matematyki” wewnętrzny 

konkurs matematyczny. 

B. Czyżyk 

A. Luty 

14 III 2023  

14.  Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

tablicy interaktywnej w ramach innowacji 

pedagogicznej pt. „Cztery pory roku- 

zabawy interaktywne” . 

Nauczycielki grup 5-6 

latków 

cały rok  

15. Prowadzenie zajęć z robotyki  

z wykorzystaniem dostępnych robotów i 

klocków. 

 Nauczycielki grup 5-6 

latków 

 

cały rok  

16. Obchody Międzynarodowego Dnia 

Kropki.  

wszystkie grupy  15 IX 2022  

17. Udział dzieci w zajęciach prowadzonych na 

terenie Biblioteki Publicznej i Muzeum im. 

Marii Konopnickiej.  

Nauczycielki 5-6 

latków 

cały rok  

18. Konkurs plastyczno - techniczny 

„Anioły”  

B. Borkowska 

B. Ołów 

6 XII 2022  

19.  Zakup nowych pozycji książkowych, 

multimedialnych, płyt, kaset i instrumentów 

muzycznych. 

Nauczycielki 

wszystkich grup 

cały rok  

  

 

5. Edukacja regionalna  i patriotyczna – dziedzictwo kulturowe Polski  

i  Suwalszczyzny 

 

Sposoby i środki realizacji Koordynatorzy Termin Uwagi 

 

1. Rozwijanie poczucia własnej 

tożsamości i budzenie 

świadomości narodowej 

poprzez: 
 zapoznanie dzieci z historią 

Suwałk oraz legendami 

naszego regionu, 
 poznanie własnego miasta, 

miejsc charakterystycznych, 

instytucji lokalnych;  

 poznawanie symboli Unii   

Europejskiej, flagi, hymnu  
w różnych sytuacjach 

edukacyjnych. 

 

Nauczycielki 5 i 6 

latków 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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2. Organizowanie wycieczek: 
 Muzeum im. Marii 

Konopnickiej,  

 Muzeum Okręgowe,  
 Klub podróżnika (Park 

Konstytucji 3 Maja). 

B. Zdancewicz 

 

cały rok  

3. „Nasze dziecko w magicznym 

plenerze” -Edycja konkursu 

fotograficznego  

Ż. Andruczyk 

B. Zdancewicz  

IX 2022  

4. „Święto Niepodległości” – 

upamiętnienie rocznicy 

uzyskania przez naród Polski 

niepodległości. 
 

grupa Pomarańczowa XI  2022  

5. „Święto Flagi”  przybliżenie 

dzieciom  ważniejszych dat 

 i świąt patriotycznych.  

nauczycielki 

wszystkich grup 

 

V 2023  

6. Przegląd Pieśni 

Patriotycznych i Religijnych  

- udział dzieci  w przeglądzie 

organizowanym przez 

Przedszkole nr 3 w Suwałkach. 

grupa Pomarańczowa V 2023  

 

 

 
6. Plan Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 

2022/2023 
 

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi 

Organizacja spotkań  

z rodzicami. 

Spotkanie organizacyjne  

i zapoznanie z podstawą 

programową, procedurą 

przyprowadzania  

i odbierania dzieci, Statutem 

przedszkola, rocznym planem pracy, 

ramowym rozkładem dnia. 

 
Włączanie rodziców do kształtowania 

u dzieci określonych w podstawie 

programowej wiadomości  

i umiejętności. 

 

Zajęcia otwarte udział  członków 

rodzin w uroczystościach 

przedszkolnych. 

 

wrzesień 2022 

 

 

 

 

 

 

 

w zależności od 

potrzeb   
 

 

 

według 

harmonogramu 

min. 2 x w roku 
 

 



 

9 

 

 

Informowanie o postępach dziecka  

w nauce  i zachowaniu. 
 

Zebranie grupowe podsumowujące 

diagnozę rozwoju dziecka.  

Otwarte przedszkole dla członków 
rodziny – inicjatywy rodzicielskie 

na bieżąco 

 

 

 

2022-2023 
 
cały rok 

Pedagogizacja   

rodziców. 

Przeprowadzenie na zebraniach  

pogadanek o tematyce wychowawczo 

– rozwojowej wg potrzeb grup. 
 

Zamieszczanie na tablicy 

informacyjnej ciekawych artykułów  

z różnych dziedzin. 
 
Ksero - gazetki ciekawych artykułów 

dla rodziców. 
Rozdawanie ulotek informacyjnych.  

według  kalendarza 

zebrań z rodzicami 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 
 
 

 

 

Systematyczne 

prowadzenie tablic 

dla rodziców 

„Kącik rodzica” 

Prowadzenie kącika dla rodziców: 

aktualne gazetki na tematy 

wychowawcze, prezentacja 

nauczonych treści – wiersze, 

piosenki, zapoznanie z tematami 

kompleksowymi). 
 

Ekspozycja prac plastycznych  

i wszelkich wytworów twórczości 

dziecięcej. 
 

Wywieszanie informacji i ogłoszeń  

o spotkaniach, uroczystościach , 

akcjach i imprezach organizowanych 

przez przedszkole. 

 

Redagowanie przebiegu ciekawych 

wydarzeń i ważnych momentów  

z życia przedszkola w formie zdjęć 

na tablicy i stronie internetowej 

przedszkola. 

 

Relacjonowanie uroczystości  

i spotkań organizowanych przez 

nasze przedszkole w lokalnej gazecie. 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

 

 

na bieżąco 
 

 

 

 

 

 
na bieżąco 
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Współudział 

nauczyciela i 

rodziców w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych 

dzieci 

Informowanie rodziców  

o możliwości korzystania z usług 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 
 

Wspólne rozwiązywanie zaistniałych 

problemów wychowawczych, 

porady, konsultacji, rozmowy 

indywidualne. 

 

 

 

 

w zależności od 
potrzeb 

 

     Angażowanie 

rodziców w prace  

na rzecz grupy, 

przedszkola  

i środowiska 

lokalnego 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angażowanie 

rodziców do 

tworzenia, 

realizowania i 

modyfikowania 

koncepcji pracy 

przedszkola 
 

Pomoc w organizowaniu  

uroczystości i imprez 

przedszkolnych.  

 

Organizacja rodzinnych konkursów 

plastycznych.  
 

Aktywny udział w akcjach 

charytatywnych np.: „Góra grosza”. 

 

Pomoc w naprawie sprzętu 

przedszkolnego, drobnych 

remontach. 

 

Pomoc w przygotowaniu rekwizytów 

do inscenizacji. 
 

Pomoc w wykonaniu strojów 

karnawałowych. 

 

 

Działalność w ramach Rady 

Rodziców. 

 

Pozyskiwanie sponsorów. 

 

Pomoc w zorganizowaniu 

Ekologicznego Festynu.  
 

Współudział w realizacji 

podstawowych funkcji przedszkola 

 

 

Zbieranie informacji o realizacji  

koncepcji pracy przedszkola 

(ankietowanie, opiniowanie), 

wspólne formułowanie wniosków  

i ustalanie  ewentualnych 

modyfikacji. 

 

 

 

w ciągu roku 
szkolnego 

wg potrzeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok  
 

 

 

 

 

 

czerwiec 2023 

 

 

 

w terminach realizacji 

ewaluacji w zakresie, 

w którym uczestniczą 

rodzice jako 

respondenci 
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   Współpraca z 

przedstawicielami 

Rady Rodziców 
 

 

 
    
 

Czynny udział rodziców  

w doposażaniu i wzbogacaniu  bazy 

materialnej przedszkola. 

 

Pomoc i aktywny udział  

w organizacji wycieczek, 

uroczystości, festynów. 

Organizacja zebrań RR  

z Dyrektorem. 

cały rok  

 

 

7. Kalendarz imprez i uroczystości  na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Termin 

 

Działania 

 

Osoba odpowiedzialna 

WRZESIEŃ 

Międzynarodowy Dzień Kropki  

15 wrzesień 

Nauczycielki wszystkich 

grup   
 

Sprzątanie Świata WPN   Nauczycielki 6-latków 

Dzień Przedszkolaka – 20 września Koordynator  

Agnieszka Luty 

Nauczycielki wszystkich 

grup 

Dzień pieczonego ziemniaka – 

wycieczki jesienne 

Koordynator: 

 Beata Zdancewicz 

VII Edycja rodzinnego konkursu 

fotograficznego – „Nasze dziecko w 

magicznym plenerze”  

Koordynator: Żaneta 

Andruczyk 

Beata Zdancewicz 

„Ekologiczne drzewko szczęścia” – 

rodzinny konkurs plastyczno-techniczny  

Małgorzata Górzyńska 

 

 

PAŹDZIERNIK 

Wystawa prac plastycznych  
„Zabawa Sztuką”  

 

J. Taraszkiewicz 

A. Luty 

Zajęcia w Bibliotece Publicznej 

 

Nauczycielki 5-6-latków 

 4 październik Dzień Zwierząt – zbiórka 

żywności dla kotków i psów 

Koordynator: Żaneta 

Andruczyk 

Nauczycielki wszystkich 

grup  
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LISTOPAD 

Święto Niepodległości – Akademia przedszkolna z okazji Dnia 

Niepodległości 

 grupa Pomarańczowa 

 Dzień  Pluszowego Misia  Nauczycielki wszystkich 

grup   

 5 listopad – Dzień postaci z bajek 

(przebierance) 
Koordynator: Zofia 

Nowalska.  

Nauczycielki wszystkich 

grup 

 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

 

Wizyta Mikołaja w przedszkolu 
 

 

  

Beata Zdancewicz 

Konkurs plastyczno – techniczny 

„Anioły”  

Beata Borkowska  

Bogumiła Ołów 

Akcja charytatywna „Góra Grosza”  Małgorzata Górzyńska 
 

Akcja charytatywna „I ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem” 

 Bogumiła Ołów 

Emilia Krupińska  

Koncert kolęd  Emilia Krupińska  

Bogumiła Ołów 
 

 

STYCZEŃ 

Dzień Babci i Dziadka Nauczycielki wszystkich 

grup 

Bal karnawałowy Beata Czyżyk 

Agnieszka Luty 

19 styczeń  

Dzień popcornu 

Nauczycielki wszystkich 

grup 

 

LUTY 

 

Akcja „Dokarmiamy zwierzęta zimą”- 

wyjazd do lasu (Nadleśnictwo) 

 

Grupy 5 – 6 latków 

Beata Zdancewicz 

 Walentynki  Nauczycielki wszystkich 

grup 
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MARZEC 

 

 

 

Przegląd  Piosenki Przedszkolnej - 

eliminacje wewnętrzne 

 

Jola Taraszkiewicz 
Zofia Nowalska 

 

 

 

 

XX Festiwal Piosenki Przedszkolnej   
 

 Beata Borkowska-

koordynator 

 Zofia Nowalska 
 Beata Zdancewicz 

 Agnieszka Luty  
Beata Czyżyk 

 

 

14 marca 
 Dzień matematyki - wewnętrzny 

konkurs matematyczny 

Koordynator:  

Beata Czyżyk 

Agnieszka Luty 

Nauczycielki 6 - latków 

21 marca – pierwszy dzień wiosny Nauczycielki wszystkich 

grup 

KWIECIEŃ 

Dzień Ziemi  - 22 kwietnia Nauczycielki wszystkich 

grup 

 

Wewnętrzny konkurs recytatorski 

wierszy Marii Konopnickiej 

Beata Czyżyk 

Agnieszka Luty 

 

Między przedszkolne rozgrywki 

Unihokeja 

Zofia Nowalska 

Grupa Zielona 

MAJ 

Święto Rodziny Nauczycielki wszystkich   

grup 
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CZERWIEC 

Wycieczki z okazji Dnia Dziecka 

 

Beata Zdancewicz 

Mistrzostwa Przedszkolaków w Piłce 

nożnej 

Grupa Niebieska 

Rodzinny Festyn Ekologiczny  

 
Koordynator: 

 Jola Taraszkiewicz, 
Nauczycielki wszystkich 

grup 
 

8. Czynności dodatkowe nauczycielek w roku szkolnym 2022/2023 

 

Imię i nazwisko nauczyciela Czynności dodatkowe 

 

Andruczyk Żaneta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 dekoracja korytarza przy salach, szatni  

i klatki schodowej (lewa strona), 
 opieka nad salą gimnastyczną, 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 program adaptacyjny 

 udział w projekcie czytelniczym „Z Kicią 

Kocią Maluchy zmieniają się w Zuchy” 

 Udział w projekcie edukacyjnym 

„Paluszkowe Maluchy” 

 wymiana zdjęć na klatkach schodowych 

Czynności dodatkowych imprez 
przedszkolnych  

grupa „Fioletowa” 
 

 Dzień zwierząt 

 Pasowanie na Przedszkolaka 
 koordynator rodzinnego konkursu 

fotograficznego „Nasze dziecko w 

magicznym plenerze” 

 

Borkowska Barbara Beata 
 

 

 

 zespół statutowy, 
 zespół komisji rekrutacyjnej, 
 zespół do zmian w prawie oświatowym  

i Karcie Nauczyciela, 
 koordynator programu „Czyste 

powietrze wokół nas”, 
 koordynator Festiwalu Piosenki 

Przedszkolnej, 
 program adaptacyjny 
 prowadzenie strony internetowej 
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przedszkola (grupa Biała i Czerwona), 
 współpraca ze Strażą Miejską  

i z Komendą Miejską Policji 
 opieka nad salą zabaw z kulkami. 

 

 

Czynności dodatkowych imprez 
przedszkolnych 

grupa „Biała” 
 

 Pasowanie na przedszkolaka 
 Anioły – konkurs plastyczny 
 XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

 

 

 

 

 Czyżyk Beata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zespół komisji rekrutacyjnej, 
 zespół do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 
 aktualizacja planu pracy wychowawczo 

– opiekuńczo – dydaktycznej 2022\23 

Przedszkola nr 7 w Suwałkach, 
 prowadzenie strony internetowej 

przedszkola (grupa Niebieska, 

Pomarańczowa), 
 tablica ogłoszeń dla rodziców dwie 

strony. 
 Opieka nad siłownią 

 

Czynności dodatkowych imprez 
Przedszkolnych 

grupa „Niebieska” 
 

 Bal karnawałowy  

 XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
 Wewnętrzny Konkurs Recytatorski 

wierszy M. Konopnickiej 
 Gala Teatrów  

 Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce 

nożnej” 

 Dzień matematyki –wewnętrzny 

konkurs    
 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 Górzyńska Małgorzata 
 

 
 zespól do spraw organizacji pracy 

przedszkola, 
 zespół ekologiczny, 
 prowadzenie księgi zastępstw, 
 koordynator akcji charytatywnej „Góra 

Grosza”, 
 koordynator wystawy prac „Cztery pory 

roku”. 
 „Drzewko szczęścia” – konkurs 

plastyczny 
 Koordynator ogólnokrajowego projektu 

czytelniczego „Magiczna moc bajek” 
 Prowadzenie kroniki przedszkolnej 
 Opieka nad gabinetem logopedycznym 
 Organizacja cyklicznych spotkań 

teatralnych 
 

Czynności dodatkowych imprez 
Przedszkolnych 

grupa „Pomarańczowa” 
 

 Święto Niepodległości – akademia 

 Między przedszkolny konkurs 

recytatorski „Przyroda wokół nas” 

 Przegląd pieśni patriotycznych  

i religijnych  
 

 

 Luty Agnieszka 
 

 zespół do spraw pomocy 

psychologiczno– pedagogicznej, 
 prowadzenie kroniki, 
 aktualizacja planu pracy wychowawczo 

– opiekuńczo – dydaktycznej 2022\23 

Przedszkola nr 7 w Suwałkach, 
 kartki świąteczne – projekt, 
 dekoracja korytarza przy salach, szatni  

i klatki schodowej (prawa strona), 
 opieka nad siłownią 
 kontynuacja innowacji pedagogicznej 

„Mały człowiek na kodzie jest w 

modzie” – kodowanie 
 udział w ogólnokrajowym projekcie 

czytelniczym „Magiczna moc bajek” 
 udział w ogólnopolskim projekcie 

edukacyjnym „Zabawa ze sztuką” 
 organizacja wystawy tematycznie 

związanej z projektem „Zabawa ze 
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sztuką” 
 

Czynności dodatkowych imprez 
Przedszkolnych 

grupa „Niebieska” 

 

 Dzień przedszkolaka-koordynator 

 Święto Niepodległości – akademia 
 Bal karnawałowy  
 XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

 Wewnętrzny Konkurs Recytatorski 

wierszy M. Konopnickiej 

 Gala Teatrów  
 Mistrzostwa Przedszkolaków w piłce 

nożnej” 
 Dzień matematyki –wewnętrzny 

konkurs    

 
 

Paulina Zofia Nowalska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 społeczny zastępca dyrektora, 

 koordynator zewnętrznych konkursów 

plastycznych 

 zespół komisji socjalnej, 
 zespół statutowy, 
 zespół do spraw organizacji pracy 

przedszkola 
 pozyskiwanie środków finansowych 

MFOSiGW – Ekologia,  
 dekoracja holu głównego 
 udział w ogólnopolskim projekcie 

„Zabawa Sztuką” 
 udział w profilaktycznym projekcie 

„Dzieciaki Mleczaki”  
 opieka nad pokojem nauczycielskim. 
 realizacja innowacji pedagogicznej 

„Sport to zdrowie – zajęcia sportowe z 

unihokeja 
 

Czynności dodatkowych imprez 
Przedszkolnych 
grupa „Zielona” 

 
  Dzień postaci z bajek  
 Przegląd Piosenki Przedszkolnej – 

eliminacje wewnętrzne 
 XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

 Wielka Olimpiada Małych Sportowców 
 Konkurs tańca nowoczesnego    
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 Dzień matematyki –wewnętrzny 

konkurs    
 Rozgrywki w Unihokeja 

 

 

Bogumiła Anna Ołów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zespół komisji socjalnej, 
 zespół do spraw pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej,  
 zespół ekologiczny, 

 opieka nad biblioteką, 
 koordynator projektu profilaktycznego 

„Zdrowo i sportowo”, 
 opieka nad salą zabaw – kulki 
 Koordynator akcji charytatywnej „I ty 

możesz zostać Świętym Mikołajem” 
 Program adaptacyjny 

 
Czynności dodatkowych imprez 

przedszkolnych 
grupa „Biała” 

 

 Pasowanie na przedszkolaka 

 Anioły – konkurs plastyczny 
 

 

Emilia Krupińska  
 

 
 opieka nad salą telewizyjną 
 realizacja innowacji pedagogicznej 

„Mały człowiek na kodzie jest w 

modzie” – kodowanie 
 akcja charytatywna „I ty możesz zostać 

Świętym Mikołajem” 
 Koordynator Ogólnopolskiego Projektu 

Edukacyjnego  „Dzieciaki mleczaki” 
 Udział w projekcie „Zdrowo i 

sportowo” 
 

Czynności dodatkowych imprez 
przedszkolnych 

grupa „Czerwona” 
 

 Koncert kolęd 
 Przegląd  kolęd i pastorałek w 

Przedszkolu nr 4 
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Jolanta Taraszkiewicz 
 

 
 protokołowanie, 
 zespół statutowy, 
 zespół do spraw organizacji pracy 

przedszkola, 
 pozyskiwanie środków finansowych 

MFOSiGW – Ekologia, koordynator 

działania 

 dekoracja holu głównego, 
 opieka nad pokojem nauczycielskim 
 koordynator rodzinnego festynu 

ekologicznego. 
 prowadzenie strony internetowej 

przedszkola (grupa Zielona i Fioletowa) 
 prowadzenie zajęć nauki gry na bum , 

bum rurkach 

 koordynator ogólnopolskiego projektu 

edukacyjnego „Zabawa sztuką” 

 organizacja wystawy prac plastycznych 

tematycznie związanych z projektem 

„Zabawa ze sztuką” 

 

Czynności dodatkowych imprez 
przedszkolnych 

grupa „Zielona” 
 

 Przegląd Piosenki Przedszkolnej – 

eliminacje wewnętrzne 
 Przegląd Tańca Nowoczesnego  

 Dzień matematyki –wewnętrzny 

konkurs    

 Rodzinny Festyn Ekologiczny 
 Wielka Olimpiada małych sportowców 

 

 

  Zdancewicz Beata 
 

 

 program adaptacyjny 

 koordynator organizacji wycieczek, 

wyjść, współpraca z WPN w Krzywym  

i Nadleśnictwem Suwałki, 
 udział w projekcie czytelniczym „Z Kicią 

Kocią Maluchy zmieniają się w Zuchy” 
 Udział w projekcie edukacyjnym 

„Paluszkowe Maluchy” 

 społeczny skarbnik, 

 opieka nad salą rytmiczną. 

 wymiana zdjęć na klatkach schodowych 

Czynności dodatkowych imprez 
przedszkolnych 
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grupa „Fioletowa” 

 
 rodzinny konkursu fotograficznego „Nasze 

dziecko w magicznym plenerze” 

 pasowanie na Przedszkolaka 

 Wizyta Mikołaja w przedszkolu 
 XXI Festiwal Piosenki Przedszkolnej  

   

 

 

 

 

 

 

 


