




30-lecie Przedszkola 
Samorządowego  

Nr 51 „Przyjazne”  
w Białymstoku 



Pamiętamy naszą historię 

 Dawno dawno temu…  

 1 lutego 1983 roku  

otworzyliśmy księgę  

naszej historii 

 

 

Pierwsza kadra 

 

Pierwszą 
Dyrektor 

była 
Władysława 
Kardasz - 

Szydłowska 
 



Początki nie były łatwe 

Wyposażenie przedszkola  

w tamtych czasach było  

dużym wyzwaniem 



  31.08.1998 roku pożegnaliśmy Panią 
Dyrektor W. Kardasz - Szydłowską, 

która odeszła na emeryturę 



Nadeszła pora zmian 

1 września 1998 dyrektorem przedszkola 
została Pani mgr Krystyna Winnicka 



W 2003 roku obchodziliśmy  
20-lecie 



Nadanie imienia 

W 2009 roku obchodziliśmy uroczystość  

nadania imienia „Przyjazne” 



W pracy wykorzystujemy programy własne… 



… jesteśmy otwarci na nowe propozycje  
  

Zabawy Fundamentalne 
 



Poznajemy świat  
piękny  

i tajemniczy… 



…w czasie ciekawych zajęć... 



…na zajęciach dodatkowych... 

Szachy 

Gimnastyka korekcyjna Język angielski 

Koło teatralne 



Rytmika Taniec towarzyski 

Tenis ziemny 



„WRAŻEŃ MOC,  
ZABAW WIELE,  

Z NAMI BĘDZIE CI 
WESELEJ” 

…w czasie zabaw... 



Uczą się nie tylko dzieci 

Zajęcia z Panią  
Gruszczyk-Kolczyńską 

Konferencja  
Zabawy Fundamentalne 

Rada szkoleniowa z Panią 
Anną Chrzanowską 



 Ja przedszkolak 
dzielny, jestem 

zawsze uśmiechnięty 



Nasze tradycje 
Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 

Rozpisywały 
się o nas 

gazety 



„Niech Wam słońce zawsze 
świeci,  

niech Was lubią wszystkie 
dzieci” 



Świąteczne kiermasze 



Degustacja potraw wigilijnych 



Hej kolęda, kolęda… 
 



Powitanie wiosny 



Urodziny 

Sto lat, sto lat niech żyją, żyją nam… 



Idziemy z duchem czasu 

Uczymy się przy  
tablicy multimedialnej 



Nowy wystrój przedszkola  
i ogrodu 



Nasze uroczystości 

Święto pluszowego misia 

Choinka 1992r 

Pasowanie na 
przedszkolaka 

Pożegnanie starszaków 

Bal noworoczny 

Spotkanie z Mikołajem 



Poznajemy ciekawe zawody 
 

 W zakładzie fryzjerskim 

W jednostce wojskowej 

Spotkanie z leśnikiem 

W białostockiej telewizji 

Spotkanie z policją 

Na dworcu PKP 





…poznawać inne 
kultury 

Lubimy podróżować… 



Poznajemy Podlasie 

W Białowieży 

W Młynie Myśliwcu W Poczopku 

W bocianiej wiosce 

W Niewodnicy 



Wio koniku! 





 

Ciekawe opowieści pana przewodnika 



Integrujemy się z 
rówieśnikami 

Forum 
szkół 

W Szkole Podstawowej 
Nr 2 

W przedszkolu w 
Supraślu 



Witamy wszystkich gości  
w dniu pełnym radości. 

… z Babcią i Dziadkiem… 

Lubimy się bawić… 



Wspólne grillowanie 

Pyszny bigos przygotowany przez nasze 
panie kucharki 

…  z Rodzicami na festynach… 



…na zajęciach otwartych z Rodzicami  



Wiemy, jak żyć bezpiecznie 





Kochamy przyrodę 

Sprzątanie świata 

Segregujemy śmieci 

Matka natura nam 
wynagrodzi, jeśli z 
przyrodą żyjemy w 

zgodzie 



Ratujemy kasztany 



Święto 
marchewki 

Spotkania z 
dietetykiem 

Dbamy o nasze zdrowie 



Robimy sałatki  

Witaminki,  witaminki dla 
chłopczyka i dziewczynki 



Rozwijamy nasze talenty 
artystyczne 

Pomagają nam w tym aktorzy i muzycy 



Jesteśmy aktorami 



Nasze sukcesy 



Zdobyliśmy wiele nagród i wyróżnień 



Braliśmy udział w wielu konkursach, przeglądach i 
turniejach 



Konkurs o zdrowiu 



Od 2008 roku zdobywamy Granty w konkursie w ramach 
projektu „Ku mądrej i atrakcyjnej szkole” 

Świat ceramiki 



Chętnie  
pomagamy innym 



Występy w domu opieki społecznej 

Zbiórka nakrętek 

Pola Nadziei 

Akcja Góra Grosza 
Szlachetna paczka 



Zbiórka dla Burka 

Dokarmiamy ptaki 

Wspieramy dzieci z Polskiej Szkoły w 
Taboryszkach 



Dziękujemy 

 Wszystkim, którzy  przez minione 30 lat 
 wspierali naszą placówkę  

i przyczynili się do jej rozwoju,  
w szczególności  

Panu Prezydentowi Miasta Białystok 
oraz 

Departamentowi Edukacji Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku   

dziękują Dyrektor i pracownicy 
 Przedszkola Samorządowego Nr 51 „Przyjazne” 

 w Białymstoku. 




