
PLAN   WYCHOWAWCZY STANOWIĄCY ZBIÓR 
PROCEDUR ORAZ ZASAD DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA  

 W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO. 
 

Zadania przedszkola w zakresie wychowania: 

-budowanie systemu wartości, w tym  wychowywaniu  dzieci tak, żeby lepiej  orientowały  
się w  tym, co  dobre i co  złe,  potrafiły  zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie  zwracać się 
do  innych w domu, w przedszkolu, na ulicy, 
 
-kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w 
nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia  stresów i  porażek, 
 
-rozwijanie   umiejętności   społecznych  dzieci,  które   są  niezbędne  w   poprawnych  
relacjach z dziećmi i dorosłymi, 
 
-stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i  zgodnej  zabawie oraz  nauce dzieci  o 
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 
 

KATALOG ZASAD POSTĘPOWANIA, WARUNKUJĄCY BEZPIECZNY POBYT 
DZIECKA W INTEGRACYJNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 4                                               

W BARTOSZYCACH. 

1.Podstawa prawna. 
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r.- o systemie oświaty-(art.33 ust.1 pkt 1) 
• Rozporządzenie  MEN z dnia 7 października 2009r.   w sprawie   nadzoru 

pedagogicznego .( Dz. U. Nr 168,poz 1324)                               
• Ustawa  z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

(Kodeks karny art.304 §  2 kpk)                                                                                                      
• Rozporządzenie MEN z dnia  25 sierpnia 2009r.zmieniające rozporządzenie  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy art.96 ( dodany 01.08.2010 r.), który stanowi:                                                                                

,, Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad 
małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”. 

2. Definicja procedury. 

Procedura- unormowany przepisami, zwyczajami sposób prowadzenia, załatwiania jakiejś  
sprawy, tok, tryb, przebieg czegoś. 

3. Cele procedury: 

- usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola w 
sytuacjach trudnych                                                                                                                                                   
- wskazanie działań naprawczych ( korekcyjnych, terapeutycznych)                                                                                      
-zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazania działań 



profilaktycznych                                                                                                                                                                      
- wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka                                                            
-przyzwyczajanie dzieci do warunków przedszkola                                                                                              
- udzielanie pomocy dzieciom w przezwyciężaniu trudności. 

4. Zakres procedury 

Zorganizowanie systematycznych działań, prowadzących do niwelowania deficytów, 
wspomagających rozwój dziecka dla zapewnienia jak najlepszych warunków do dalszego 
rozwoju. 

5.Zadania przedszkola w zakresie wychowania: 

-budowanie systemu wartości, w tym  wychowywaniu  dzieci tak, żeby lepiej  orientowały  
się w  tym, co  dobre i co  złe,  potrafiły  zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie  zwracać się 
do  innych w domu, w przedszkolu, na ulicy, 
 
-kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w 
nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia  stresów i  porażek, 
-rozwijanie   umiejętności   społecznych  dzieci,  które   są  niezbędne  w   poprawnych  
relacjach z dziećmi i dorosłymi, 
-stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i  zgodnej  zabawie oraz  nauce dzieci  o 
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 
 
I  Działania przedszkola w sytuacjach trudnych wychowawczo.                                                                 

 
Lp. Sytuacje trudne 

wychowawczo 
Procedura postępowania 

 
1. 
 
 
 
 
 
 

Problem z adaptacją w  
przedszkolu  
 
 
 
 
 
 

1. Zorganizowanie spotkania dla rodziców i dzieci 3 letnich 
nowo przyjętych do przedszkola. 
2. Organizowanie dni adaptacyjnych przed rozpoczęciem 
roku szkolnego dla dzieci. 
3.Odpowiednie przygotowanie rodziców- pedagogizacja   
4. Nawiązanie pozytywnych , przyjaznych relacji pomiędzy 
nauczycielem, dzieckiem i rodzicem. 
Załącznik nr 1- Program adaptacyjny ,, Pomagamy 
dzieciom przekroczyć próg Przedszkola” 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konflikty z 
rówieśnikami 

 

 

 

 

1. Wypracowanie wspólnie z dziećmi kodeksu grupowego 
dotyczącego zachowań w grupie, na podwórku i na 
spacerze. 
2. W przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych 
miedzy dziećmi- przerwanie negatywnych zachowań. 
3. Rozdzielenie wzburzonych dzieci i wyjaśnienie 
przyczyny sporu. 
4. Poszukiwanie rozwiązania problemu. 
5. Odwołanie się do kodeksu grupowego. 
6. Zachęcenie dzieci do podjęcia innego rodzaju zabawy. 
7. Informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji i wspólne 
wypracowanie metod postępowania z dzieckiem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stosowanie przez nauczyciela różnych form 
relaksacyjnych, gier , ,,zabaw przeciw agresji” i innych 
- przekazywanie rodzicom w/w propozycji 
-dostarczanie rodzicom wiedzy o instytucjach 
wspomagających rodzinę 
9.W przypadku powtarzających się konfliktów 
organizowanie rodzicom spotkań ze specjalistami, 
indywidualnych lub grupowych. 
10. W przypadku , gdy mimo w/w procedury dziecko nadal 
zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci, dyrektor 
może podjąć decyzję skreślenia z listy dzieci 
uczęszczających do przedszkola ( Statut Przedszkola  ) 
Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone 
normy i zasady zachowania: 
-pochwała wobec grup                             
 -pochwała indywidualna 
-pochwała przed rodzicami 
- atrakcyjne dla dziecka spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa 
w grupie wg pomysłu dzieci 
- darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając 
zakres jego samodzielności 
- drobne nagrody rzeczowe np. emblematy uznania,odznaki, 
ordery, naklejki. 
Nagradzamy za: 
- stosowanie ustalonych umów i zasad 
-wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania 
- wypełnienie podjętych obowiązków 
- bezinteresowna pomoc innym 
- aktywny udział w pracach grupy 
Formy upominania za niestosowanie się do ustalonych 
wspólnie zasad: 
-upomnienie jako bezpośrednie następstwo winy ( w 
sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka) 
- upomnienie słowne ( przypomnienie obowiązujących 
zasad) 
- rozmowa- przedstawienie następstw zachowania  
- wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z 
powodu zachowania dziecka 
- odsunięcie na krótki czas od zabawy 
- poinformowanie rodziców o przewinieniu 
Upomnienia stosujemy za: 
- nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w 
grupie i przedszkolu 
- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i 
zdrowiu własnemu i innych 
- zachowania agresywne 
- niszczenie wytworów pracy innych , ich własności 
- celowe niewywiązanie się z podjętych obowiązków 
 
 



 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Tolerancja, czyli szacunek 
i akceptacja     wobec 
odmienności innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudności edukacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija 
wszystkie sfery swojej osobowości, nabywa umiejętności 
obcowania z innymi ludźmi z poszanowaniem ich 
odmienności w sferze emocjonalnej, intelektualnej i 
fizycznej. 

2. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 
rówieśniczej poprzez wspólną naukę i  zabawę. Poznawanie 
swoich zalet i wad. 

3. Organizowanie sytuacji wychowawczych stwarzających 
możliwości integrowania grupy, kształtowania kultury 
osobistej dzieci, wdrażanie do współdziałania, poszerzania 
zainteresowań (imprezy grupowe, wycieczki, wspólne 
wyjazdy do teatru itp.) 

4. Uczenie szacunku i tolerancji jako postawy życia w 
społeczeństwie. 

5. Kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. 

6. Uczenie obiektywizmu wobec siebie i innych. 
Okazywanie uczuć przyjaźni, sympatii i empatii. 
 
 
1. Systematyczne analizowanie przez nauczyciela postępów 
edukacyjnych dziecka. 
2. Informowanie rodziców o trudnościach dziecka. 
3. Nasilenie pracy indywidualnej z dzieckiem w 
przedszkolu i w domu. 
4. Za zgodą rodziców włączenie dzieci      5 i 6 letnich na 
zajęcia terapii pedagogicznej. 
5. Sugerowanie rodzicom konieczności dokonania diagnozy 
przyczyn trudności dziecka w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej. 
6. W przypadku dziecka z orzeczeniem o  potrzebie 
kształcenia specjalnego  i opiniami, zespół : nauczyciele ze 
specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel 
prowadzący oddział  oraz specjaliści opracowują IPET( 
Indywidualny Program Edukacyjno- Terapetyczny)  lub 
PDW ( Plan Działań Wspierających)  w oparciu o zalecenia 
w/w dokumentów oraz własne diagnozy. 
 7. Organizowanie w ramach działania Grupy Wsparcia 
pedagogizacji rodziców w postaci: 
- specjalistycznych zajęć terapeutycznych 
- spotkań ze specjalistami zgodnie z oczekiwaniami 
rodziców 
- gazetki informacyjnej 
 
 
1. Ustalenie z dzieckiem stałych i jednoznacznych zasad 
oraz konsekwentne ich respektowanie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Nadpobudliwość 
ruchowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieodebrane dziecko z 
przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odmowa wydania 
dziecka w przypadku 
nietrzeźwości rodziców. 

 

 

 

2. Stosowanie krótkich czytelnych komunikatów. 
3. Szukanie konstruktywnych form rozładowania 
nadruchliwości. 
4. Częste chwalenie dziecka, zauważanie drobnych 
sukcesów. 
5. Rozkładanie trudniejszych zadań na etapy. 
6. Dzielenie dłuższych poleceń na części 
7. Dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka. 
8. Stosowanie przerw i zabaw ruchowych                                                    
9. Docenianie trudu włożonego w pracę dziecka 
nadpobudliwego. 
10. Stosowanie metod wyciszających i relaksujących. 
11. Ustalanie z rodzicami wspólnych kierunków pracy. 
12. Udostępnianie rodzicom literatury tematycznej. 
13. Sugerowanie konsultacji w Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej lub innych ośrodkach. 
 
 
1.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po 
upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany 
jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby 
upoważnione do odbioru , o zaistniałym fakcie. 
2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów 
po 3 próbach ,nie można uzyskać informacji o miejscu 
pobytu rodziców lub osób upoważnionych, nauczyciel 
oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez pół 
godziny. 
3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora 
przedszkola. 
4. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o 
poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o 
niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi 
opiekunami) dziecka. 
5. W przypadku braku możliwości powiadomienia 
dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o 
powiadomieniu policji. 
 
 
1.Powiadomienie dyrektora przedszkola przez nauczyciela 
o fakcie zgłoszenia się po dziecko rodzica znajdującego się 
pod wpływem alkoholu. 
2. Wydanie dyspozycji nauczycielowi przez dyrektora, 
które mają na celu odizolowanie dziecka od rodzica 
znajdującego się pod wpływem alkoholu. 
3. Poinformowanie drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji i 
konieczności osobistego zgłoszenia się po dziecko lub 
osoby upoważnionej ( wskazanej pisemnie). 
4.   W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami 
telefonów po 3 próbach ,nie można uzyskać informacji o 
miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych, 



     

                                                        

nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 
przez pół godziny. 
3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora 
przedszkola. 
4. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o 
poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o 
niemożności skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi 
opiekunami) dziecka. 
5. W przypadku braku możliwości powiadomienia 
dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o 
powiadomieniu policji.            
6.Dyrektor powiadamia pisemne policję , lub terenowy 
ośrodek  pomocy społecznej, lub wydział rodzinny  sądu 
rejonowego, 
jeśli sytuacja zgłaszania się rodzica/ opiekuna prawnego po 
dziecko w stanie nietrzeźwym powtórzy się   

 

II. Działania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka. 

L.p. Sytuacje zdrowotne dziecka Procedura postępowania 

1. Złe samopoczucie 1.W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia 
dziecka  nauczyciel informuje pielęgniarkę 
przedszkolną , następnie rodziców o stanie 
zdrowia dziecka, a rodzice są zobowiązani do 
niezwłocznego odebrania dziecka z 
przedszkola. 
2.Objawy zaobserwowane u dziecka 
upoważniające nauczyciela do poinformowania 
rodziców o konieczności zabrania dziecka do 
domu: 
ZACHOWANIE: dziecko wykazuje objawy 
nadmiernego zmęczenia, jest apatyczne lub 
nadmiernie poirytowane, płacze częściej niż 
zwykle, pokłada się, nie chce brać udziału w 
zajęciach. 
SKÓRA: jeżeli na skórze pojawi się wysypka, 
wzmożony świąd, temperatura ciała jest 
podwyższona. 
UKŁAD ODDECHOWY:  dziecko ma 
problemy z oddychaniem, oddech świszczący, 
charczący lub zmieniony głos (chrypka), 
występuje kaszel, katar. 
UKŁAD TRAWIENNY dziecko ma 
biegunkę, wymioty, nudności, bóle brzucha. 
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania 
wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i 
udzielania wyczerpujących informacji na ten 



temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać 
wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą 
przestrzegane). 
4. Nauczyciel realizuje w grupie elementy  
programu profilaktycznego „Zdrowy i 
bezpieczny przedszkolak”. 
5. Nauczyciel organizuje pogadanki  z 
pielęgniarką na temat zdrowego trybu życia,  
organizuje codzienny pobyt wychowanków na 
świeżym powietrzu. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Wypadek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszawica, świerzb 

1.Jeżeli zdrowie bądź życie dziecka jest 
zagrożone każdy obecny przy zdarzeniu 
pracownik przedszkola ma obowiązek udzielić 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
poszkodowanemu wg swoich umiejętności.  
2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia 
pielęgniarkę, dyrektora oraz rodziców dziecka 
o zaistniałej sytuacji. 
3. Po udzieleniu pierwszej pomocy, jeśli 
zachodzi taka konieczność, nauczyciel wzywa 
pogotowie ratunkowe. W przypadku 
konieczności wezwania pogotowia to lekarz 
przejmujący dziecko odpowiada za zdrowie i 
życie dziecka.  
4. Nauczyciel i pielęgniarka  sprawują opiekę 
nad dzieckiem do momentu przybycia 
rodziców i/lub pogotowia, opiekę nad 
pozostałymi dziećmi przejmuje wyznaczona 
przez niego osoba. 
5.  Nauczyciel bezwzględnie przestrzega 
zakazu podawania dzieciom leków i 
farmaceutyków w każdej postaci – 
podawanie leków należy do zadań służb 
medycznych. 
6. Nauczyciel stale czuwa nad przestrzeganiem 
przepisów BHP. 
7. Nauczyciel zgłasza starszemu 
rzemieślnikowi wszelkie nieprawidłowości, 
które mogą powodować zagrożenie dla dzieci. 
8. Nauczyciel ustala normy postępowania 
związane  z bezpieczeństwem dzieci: wspólnie 
z dziećmi opracowuje kodeks grupowy oraz 
regulaminu zachowania się w ogrodzie 
przedszkolnym. 
9. Nauczyciel realizuje elementy  programu 
profilaktycznego „Zdrowy i bezpieczny 
przedszkolak”. 
 
Patrz Załącznik nr 2 



 

 

 

 

 

III Działania przedszkola w ramach prawnego obowiązku zawiadomienia o 
przestępstwie. 

Lp. Sytuacje objęte prawnym obowiązkiem   Procedura postępowania 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejrzenie przemocy w rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejrzenie molestowania dziecka. 

 

 

 

 

I Na podstawie obserwacji objawów: 

1. Stwierdzenie śladów pobicia ( liczne 
obrażenia skóry, siniaki i inne)                                 
2.Zgłoszenie do dyrektora.                       
3. Rozmowa z dzieckiem , jeśli jest to 
możliwe.                                                           
4. Wezwanie rodziców- rozmowa z 
dyrektorem w obecności nauczyciela lub 
psychologa.                                                
5. Przy powtarzającej się sytuacji, 
dyrektor powiadamia odpowiednie 
organa.                                                                
6. Przedszkole włącza się w pomoc 
rodzinie poprzez:                                           
- organizowanie indywidualnych 
spotkań ze specjalistami,                                   
- otoczenie dziecka szczególną opieką      
- podejmowanie w grupie elementów 
terapeutycznych np.: bajki, relaks, 
rozmowy, zabawy wyciszające, scenki 
dramowe  i inne. 

II W przypadku zgłoszenia 
podejrzenia przez osobę dorosłą: 

1. Zebranie przez dyrektora informacji, 
sporządzenie notatki 

2. Wstępna rozmowa dyrektora lub 
nauczyciela z dzieckiem, o ile jest to 
możliwe. Zapewnienie obecności 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel  - funkcjonariusz publiczny. 

Od 1 września 2007 roku nauczycielom 
przysługuje ochrona przewidziana dla 
funkcjonariuszy publicznych. O ochronie 

psychologa. 

3. W przypadku wysokiego 
prawdopodobieństwa ,że dziecko jest 
ofiarą przestępstwa, dyrektor 
zawiadamia pisemnie o swym 
podejrzeniu organy ścigania. 

4. Przedszkole zapewnia wsparcie 
psychologiczne dla dziecka i rodziny 
przy współpracy Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną. 

,,Pospiech i niecierpliwość często 
wydłużają drogę do ujawnienia prawdy  
-dz. bowiem pod wpływem nacisków 
ponownie zamyka się w sobie, silniej 
niż dotychczas kontroluje swoje 
zachowania, zaczyna unikać kontaktu.      
Podstawowe zasady pracy z dzieckiem 
wykorzystywanym seksualnie mówią, 
iż  w przypadku, gdy dziecko decyduje 
się powiedzieć komuś o doznawanej 
przemocy, nie można obiecywać mu 
zachowania tajemnicy. Jest to 
podyktowane koniecznością 
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i 
zakończenia aktów krzywdzenia”.              
( projekt miasta Poznań:,, Posłuchaj 
mnie- dziecko dotknięte przemocą pod 
specjalną ochroną” opracowany przez B. 
Kolską- Lach, M. Czub- Terenowy 
Komitet Ochrony Praw Dziecka w 
Poznaniu)    

I Na podstawie obserwacji objawów: 

1. Zebranie informacji przez nauczyciela  
( zachowanie dziecka, rysunki, formy 
zabaw i kontakty z rówieśnikami) 

2. Wstępna rozmowa nauczyciela  lub 
innej osoby z dzieckiem. 

3. Zgłoszenie sprawy do dyrektora. 

4. Wezwanie rodzica, który nie był 
domniemanym sprawcą. 

5. Zgłoszenie się rodzica z dzieckiem do 
lekarza (informacja na policję) 



 

 

 

 

 

 

 

3. 

tej mówią przepisy zawarte w Karcie 
Nauczyciela i w Kodeksie karnym.  

„Dyrektor szkoły i organ prowadzący 
szkołę i są obowiązani z urzędu 
występować w obronie nauczyciela, gdy 
ustalone dla nauczyciela uprawnienia 
zostaną naruszone”. 

 

 

KARTA NAUCZYCIELA  

Art. 63 "1. Nauczyciel, podczas lub w 
związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych, korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.).  

KODEKS KARNY  

Art. 226. § 1. „Kto znieważa 
funkcjonariusza publicznego lub osobę do 
pomocy mu przybraną, podczas i w 
związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku”.  

Art. 222. § 1. „Kto narusza nietykalność 
cielesną funkcjonariusza publicznego lub 
osoby do pomocy mu przybranej podczas 
lub w związku z pełnieniem obowiązków 
służbowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 3”.   
art. 223 kk Czynna napaść na 
funkcjonariusza publicznego  - kara 
pozbawienia wolności do lat 10.   
Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, za 
przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom 
publicznym należy uznać:  

Przedszkole włącza się w pomoc 
rodzinie poprzez: 

- wskazanie instytucji pomagającym 
ofiarom molestowania ( psycholog) 

- otoczenie dziecka w przedszkolu 
szczególną opieką 

- podejmowanie w grupie elementów 
terapeutycznych np.: bajki, relaks, 
rozmowy, zabawy wyciszające, scenki 
dramowe  i inne. 

Sposób postępowania: 
 1. Nauczyciel zwraca  dziecku lub 
rodzicowi/opiekunowi uwagę na jego 
niestosowne zachowanie.  
2. O zdarzeniu informuje  dyrektora. 
3.  Dyrektor przeprowadza z  rodzicem 
rozmowę  wyjaśniającą, w obecności 
nauczyciela .  Rodzic/opiekun/ dziecko   
powinien zobowiązać się do naprawy 
szkody, przeproszenia osób, które 
obraził.  
4. Jeśli wykroczenie jest poważne –  
dyrektor informuje  organ prowadzący 
oraz prokuraturę.  
  



 art. 222 - naruszenie nietykalności 
osobistej,  
 art. 223 - czynną napaść wspólnie z 
innymi osobami lub z użyciem broni palnej 
lub innego niebezpiecznego przedmiotu 
bądź środka obezwładniającego,  
 art. 224 - stosowanie groźby bezprawnej 
lub przemocy w celu zmuszenia 
funkcjonariusza publicznego do 
przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej 
czynności służbowej,  
 art. 226 - znieważenie funkcjonariusza 
publicznego.  

 

 IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA MEDIACJI W SYTUACJI 
KRYZYSOWEJ MAJĄCEJ NA CELU  PRZECIWDZIAŁANIE  
PATOLOGII I DYSKRYMINACJI   

1. Przedszkole jest miejscem, gdzie każdy stara się nie stwarzać sytuacji dyskryminującej. 
2. Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie a druga strona nie ocenia zachowania, 

postępowania oraz poglądów chyba, że są one sprzeczne ze statutem przedszkola lub 
dokumentami, przepisami regulującymi pracę przedszkola lub zagrażają bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu. 

3. Jeśli nastąpi sytuacja kryzysowa, wobec której poczujemy się dyskryminowani należy 
natychmiast zgłosić ten fakt do Dyrektora przedszkola. 

4. Dyrektor postępuje zgodnie z przyjętą procedurą przepływu informacji. Może również 
zastosować rozwiązanie sytuacji drogą mediacji. 

 
MEDIACJE: 

1 Sytuacje konfliktowe w przedszkolu mogą być rozwiązywane drogą mediacji. 
2.  Mediacja to dialog między dwoma osobami będącymi w konflikcie, prowadzony w 
obecności mediatora. Jego rezultatem jest przygotowanie ugody, czyli pisemnej umowy, w 
której zawarte są postanowienia wypracowane w trakcie rozmowy. 
3. Mediacja odbywa się na następujących zasadach: 
 
Dobrowolności – nikt nie może Cię zmusić do mediacji, jest to Twoja decyzja czy chcesz do 
niej przystąpić. 
Akceptowalności – sam(a) możesz wybrać osobę, która będzie prowadziła spotkanie 
mediacyjne (mediatora). 
Neutralności– mediator nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań, tylko pomaga rozwiązać 
problem. 
Poufności – wszystko, co dzieje się w trakcie spotkania zostaje miedzy jego uczestnikami. 



Bezstronności – każda z osób biorących udział w spotkaniach jest traktowana w taki sam 
sposób. Nie ma lepszych i gorszych. 
 
4.  Rodzaje konfliktów rozwiązywane przez mediatora: 
 
Dziecko– dziecko , 
Dziecko – nauczyciel, 
Nauczyciel – rodzic, 
Nauczyciel – woźna 
Nauczyciel- pomoc 
Nauczyciel- pielęgniarka 
Nauczyciel – nauczyciel. 
 
5.  Etapy mediacji: 
 
Monolog mediatora. 
Przedstawienie konfliktu przez strony. 
Wypracowanie listy problemów do rozwiązania. 
Omówienie potrzeb i interesów stron (w zakresie każdego z  wyodrębnionych  we 
wcześniejszym etapie tematów). 
Poszukiwanie i wybór rozwiązań. 
Praca nad porozumieniem mediacyjnym. 
Podpisanie ugody mediacyjnej. 
Szczegóły dotyczące etapów mediacji oraz roli mediatora znajdują się w załączniku nr 1 do 
procedury. 
  
ZAŁACZNIK NR 1 DOTYCZĄCY PROCEDURY DOTYCZACEJ MEDIACJI W 
PRZEDSZKOLU 
  
1. Etapy mediacji 
Monolog mediatora. 
Prowadzony z każdą ze stron osobno. Ma na celu wprowadzenie i przedstawienie stronom 
szczegółów samej procedury mediacyjnej. Strony mediacji uzyskują wiedzę na temat zasad 
mediacji, jest to także czas, w którym strony mają możliwość ustalenia indywidualnych reguł 
współpracy, zakreślenia ramy czasowej. 
Przedstawienie konfliktu przez strony. 
Każda ze stron konfliktu swobodnie przedstawia własną wizję problemu wymagającego 
rozwiązania. Naturalne jest to, że ten sam problem jest często odmiennie postrzegany przez 
każdą z zaangażowanych osób. Przedstawienie własnego spojrzenia na konflikt przez obie 
strony pozwala mediatorowi uzyskać pełen obraz sytuacji i daje szansę na bardziej skuteczną 
pomoc stronom w poszukiwaniu dobrego dla każdej z nich rozwiązania. Na tym etapie strony 
oraz mediator mają także szanse ocenić, czy mediacja jest właściwą drogą na rozwiązanie 
przedstawionego przez strony problemu. 
Wypracowanie listy problemów do rozwiązania. 
Jest to etap porządkowania i grupowania informacji przekazanych przez strony w 
wyodrębnione zagadnienia, które będą stanowiły podstawę do dalszych rozmów w mediacji. 
Etap ten jest bardzo istotny, ponieważ dobre zdefiniowanie kwestii jest podstawą dla 
skutecznego poszukiwania satysfakcjonujących obie strony rozwiązań. W tej fazie mediacji 
strony wypracowują przy pomocy mediatora uporządkowaną listę zagadnień do dalszej pracy 
w mediacji. 



Omówienie potrzeb i interesów stron (w zakresie każdego z wyodrębnionych we 
wcześniejszym etapie tematów). 
Ważnym i trudnym zadaniem dla stron jest określenie potrzeb i interesów, które w przyszłości 
pozwolą na poszukiwanie rozwiązania dobrego dla obu stron. Kluczowym elementem jest 
uzyskanie zrozumienia dla swoich potrzeb i zrozumienie potrzeb drugiej strony. Ważne jest 
ustalenie rzeczywistych, proceduralnych i psychologicznych interesów stron, uświadomienie 
stronom ich wzajemnych interesów. 
Poszukiwanie i wybór rozwiązań. 
W tej fazie strony starają się wypracować rozwiązania, które w możliwie pełny sposób 
pozwolą zrealizować potrzeby każdej ze stron. Warto jest pozwolić sobie na kreatywność i 
tworzenie jak największej liczby potencjalnych rozwiązań. Pozwoli to na stworzenie listy 
pomysłów, z których strony będą mogły wybrać te najbardziej odpowiadające na ich 
potrzeby. 
Praca nad porozumieniem mediacyjnym. 
W tej fazie ważne jest doprecyzowanie szczegółów zawieranego porozumienia. Obowiązkiem 
mediatora jest sprawdzenie czy zawierane przez strony porozumienie ma szanse być 
realizowane i czy nie stanie się przyczyną nieporozumień (np. odmiennych interpretacji) w 
przyszłości. 
Podpisanie ugody mediacyjnej. 
Mediacja może zakończyć się podpisaniem ugody mediacyjnej. 
  
2. Rola mediatora: 
Jest to osoba neutralna, która ma pomóc w osiągnięciu porozumienia pomiędzy   będącymi w 
konflikcie. 
Czuwa nad dobrym, pozytywnym przebiegiem  rozmów pomiędzy stronami konfliktu. 
Musi umieć słuchać, unikać krytyki i osądzania, starać się spojrzeć na problem z punktu 
widzenia ofiary lub sprawcy, pytania zadawać w odpowiednim czasie i formie. 
Nie rozstrzyga sprawy za strony. 
Może przerwać spotkanie, jeśli  nie widzi już sensu kontynuowania go, ponieważ jedna ze 
stron nie jest wystarczająco otwarta lub nie stosuje się do ustalonych reguł. 
Zachowuje przebieg procesu mediacji dla siebie. 
 

                                                                                 opracowały: Jolanta Lewandowska                                               

                                                                                                      Jagienka Olszewska 

                                                                                                      Dorota Krupińska 

                                                                                                      Renata Kaczyńska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

                  

PROGRAM ADAPTACYJNY 

INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 

W BARTOSZYCACH 

 

      „POMAGAMY DZIECIOM PRZEKROCZYĆ  

                    PRÓG PRZEDSZKOLA” 
 

                 Program opracowała nauczycielka przedszkola 

 

                                  Jagienka Olszewska  

 

                   Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4 

                         ul. Bema 49  11-200 Bartoszyce 

 



 

                                                         Program posiada pozytywne opinie: 

                      Pani Anny Trojanowskiej – nauczyciela dyplomowanego, dyrektora    

                                                             Przedszkola Publicznego Nr 2 w Bartoszycach 

                     Pani Anny Trzcińskiej – nauczyciela dyplomowanego, doradcy  

                                                       metodycznego Powiatowej Poradni Metodycznej  

     Program Adaptacyjny Integracyjnego Przedszkola    

                 Publicznego nr 4 w Bartoszycach 

  „ Pomagamy dzieciom przekroczyć próg przedszkola” 

 

WSTĘP 

   Adaptacja polega na przystosowaniu się jednostki lub grupy do funkcjonowania w 
zmienionym środowisku społecznym. 

Moment przekraczania progu przedszkola przez małe dziecko należy do najbardziej 
znaczących i trudnych w jego życiu. 

Z psychologii rozwojowej wiemy, że poziom rozwoju dziecka 3 – letniego nie 
predysponuje go do samodzielnego pokonywania progów zorganizowanej instytucji, jaką 
jest przedszkole. 

Wiemy również jak znaczącą rolę w nawiązywaniu interakcji małego dziecka ze światem 
odgrywają dorośli. Dlatego, nie kto inny jak rodzice, a w końcu nauczyciele powinni 
tworzyć sytuacje sprzyjające pozytywnemu nastawieniu i zainteresowaniu dziecka 
przedszkolem oraz wspierać swoich wychowanków w przystosowaniu się do przedszkola. 
Przedszkole jako profesjonalna placówka wychowawcza może udzielać rodzicom wsparcia 
przygotowując ich do udzielania pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska 
społecznego. Nawiązanie stałej, planowej współpracy przedszkola z domem rodzinnym 
służy wzajemnemu poznawaniu oczekiwań rodziców i nauczycieli oraz indywidualnych 
potrzeb dzieci. W chwili zapisania dziecka do przedszkola placówka ta, wspólnie z 
rodzicami, bierze na siebie odpowiedzialność za bezstresowe wprowadzenie dziecka do 
przedszkola i uczynienie go przedszkolakiem.  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 

    Wieloletnie obserwacje momentu przekroczenia progu przedszkola przez nowo 
przyjęte dzieci wskazują na trudności, z jakimi znoszą one rozłąkę ze swoimi rodzicami. 
Trudności dotyczą nie tylko samych dzieci, dotyczą również rodziców oraz personelu 
przedszkola. 



Skłoniło to naszą placówkę do wyjścia naprzeciw dzieciom i ich rodzicom, do stworzenia 
programu adaptacyjnego ułatwiającego ten trudny moment przejścia. 

 

    Program adaptacyjny jest takim działaniem pedagogicznym, który sprzyja 
rozładowaniu negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z 
rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku. Stara się zapewnić dzieciom poczucie 
psychologicznego bezpieczeństwa. Wiadomo, że w tym wieku dziecko jest silnie związane 
z rodziną, więc każda próba ułatwienia mu procesu adaptacji do nowego środowiska 
społecznego powinna swoim zasięgiem obejmować również jego najbliższych, a głównie 
matkę. Włączenie najbliższych w poznawanie przez dziecko nowego środowiska 
wychowawczego ułatwi mu nawiązanie kontaktu z nauczycielką i rówieśnikami w 
warunkach komfortu psychicznego. 

    Proponowane treści w programie adaptacyjnym są zgrupowane wokół wszystkich 
podmiotów odpowiedzialnych za proces adaptacji, a więc: dziecka, jego najbliższej 
rodziny, pracowników przedszkola (kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego), 
otoczenia społecznego (grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego). 

Wyznacznikiem osiągania celów adaptacyjnych w stosunku do grupy dzieci i do każdego 
dziecka indywidualnie są standardy zawarte w podstawie programowej w obrębie 
następujących obszarów edukacyjnych: 

•Poznawanie i rozumienie siebie i świata. 

•Nabywanie umiejętności poprzez działanie. 

•Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie. 

•Budowanie systemu wartości. 

    Opracowany program adaptacyjny może być realizowanych w formie spotkań od 
miesiąca czerwca do sierpnia, w ostatnim tygodniu sierpnia lub pierwszym tygodniu 
września. Organizacja spotkań zależy od nauczycielki prowadzącej oddział 3-latków.  

    W programie uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, którzy towarzyszą im w poznawaniu 
personelu, sali, oraz otoczenia przedszkola, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.  

    Nauczycielka może organizować spotkania sama, z udziałem dyrektora lub zaprosić do 
udziału specjalistów: psychologa, logopedę, rehabilitanta oraz inne osoby, których 
obecność będzie jej zdaniem wskazana. 

    W pierwszym spotkaniu uczestniczą tylko rodzice, w pozostałych również z dzieci. 
Spotkanie organizacyjne może odbyć się po południu. Spotkania z dziećmi w godzinach 9 
– 11.  

    Na pierwszym spotkaniu rodzice otrzymują ulotki informacyjne: Pomagamy dzieciom 
przekroczyć próg przedszkola oraz Poradnik dla rodziców. 



    Podczas spotkań rodzice wypełniają ankietę informacyjną o dziecku oraz kartę oceny 
spotkań nauczyciela z dziećmi i rodzicami. Wyniki wypełnionej „karty oceny” będą 
ewaluacją dla programu adaptacyjnego.  

CELE PROGRAMU ADAPTACYJNEGO:  

1. Pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu.  
2. Włączenie rodziców do udzielenia dziecku pomocy w adaptacji.  
3. Przygotowanie rodziców do pomocy.  
4. Innowacyjne rozwiązania praktyki pedagogicznej w adaptacji do nowych 

warunków. 

ZADANIA PROGRAMU ADAPTACYJNEGO:  

1. Skrócenie okresu adaptacji dzieci 3-letnich do przedszkola.  
2. Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole.  
3. Obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę 

personelu placówki.  
4. Przedstawienie dzieciom odpoczynku na leżaku jako coś atrakcyjnego, łączenie 

leżakowania z czytaniem bajek, słuchaniem muzyki itp. 
5. Nawiązanie relacji z rodzicami, która ma ułatwić dalszą współpracę.  
6. Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka.  
7. Wzmocnienie dorosłego w roli rodzica.  
8. Integracja rodziców między sobą. 

OCZEKIWANIA ADAPTACYJNE WOBEC RODZICÓW: 

1. Wspieranie dziecka w procesie przystosowania się do nowego środowiska. 
2. Kształtowanie emocjonalnie pozytywnego stosunku do przedszkola. 
3. Stawianie wymagań wobec dziecka. 
4. Rezygnacja z nadopiekuńczości. 
5. Uczenie dziecka i przyzwyczajanie do wchodzenia w nieznane sobie otoczenie, inne od    
domowego. 
6. Uczenie nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z osobami trzecimi. 
7. Wdrażanie do samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych.  
 
Rodzina stanowi dla dziecka najbogatsze i najkorzystniejsze środowisko dla rozwoju. 
Dostarcza wzorów zachowań w różnych sytuacjach. 

OCZEKIWANIA ADAPTACYJNE WOBEC DZIECI: 

1. Dziecko wypowiada się tak, że jest zrozumiane. 
2. Potrafi zapytać lub poprosić o coś (zamiast płakać, lub rzucać zabawkami). 
3. Bez obaw i lęku nawiązuje kontakt z osobą dorosłą. 
4. Potrafi bawić się w towarzystwie innych dzieci, nie zabiera zabawek, nie odpycha 
dzieci, rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać. 
5. Potrafi lub podejmuje próby samodzielnego mycia buzi i rąk, korzystania z toalety. 
6. Samodzielnie je lub podejmuje próby samodzielności w tym zakresie, potrafi 
powiedzieć, że mu coś nie smakuje lub prosi o dokładkę. 
7. Potrafi lub podejmuje próby samodzielnego rozbierania się i ubierania. 
8. Potrafi bawić się sam. 



MATERIAŁY POMOCNICZE W REALIZACJI PROGRAMU: 

1) Poradnik dla rodziców 

2) Ulotki informacyjne dla rodziców i personelu przedszkola 

3) Artykuł dla rodziców: „Adaptacja dziecka 3-letniego – trudności w przystosowaniu się” 

4) Ankieta informacyjna o dziecku 

5) Karta oceny spotkań 

6) Plan realizacji programu adaptacyjnego 

7) Propozycja struktury spotkań i scenariuszy zajęć 
 

 

                                      Poradnik dla rodziców  
 
Drodzy Rodzice ! 
Stworzyliśmy program adaptacji dziecka w przedszkolu, który opiera się na zasadzie 
współpracy przedszkola z rodziną przyszłego wychowanka, nawiązanej przed 
rozpoczęciem jego edukacji. 
 
Działania w tym programie zmierzają do poszerzenia wiedzy wśród rodziców o 
problemach emocjonalnego funkcjonowania małego dziecka. 

Poradnik ten ma pomóc rodzicom i przygotować ich do niesienia pomocy swoim dzieciom 
w przekroczeniu progu dom - przedszkole. 

O CZYM RODZICE POWINNI PAMIĘTAĆ, 
BY ICH DZIAŁANIA BYŁY SKUTECZNE? 
 
1. Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka: 
- nie możemy ciągle poprawiać, strofować, że jest nie tak 

- nadmiernie koordynować dziecięce czynności, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności. 
 
2. Zachować cierpliwość: 
- trzeba pochwalić dziecko za wysiłek 
- zachęcać do wykonywania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać. 
 
3. Być systematycznym i konsekwentnym: 
- pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki 
- dorosły powinien ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce 
zadbać o siebie. 

 

Adaptację ułatwia  
 



•racjonalne podjęcie decyzji,  
•pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu),  
•poznanie placówki przez dziecko,  
•wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi , bycia 
bez                                                     mamy,  
•umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi,  
•usamodzielnienie dziecka,  
•stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez leżakowania ), 
•towarzyszenie dziecku,  
•akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu , wspieranie go,  
•okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania,  
•czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola,  
•ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu.  
 
 
Adaptację utrudnia  
 
•niepewność decyzji,  
•brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu,  
•wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia,  
•nieznajomość placówki,  
•brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi,  
•nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,  
• „rzucenie na głęboka wodę” - pełny wymiar godzin,  
•straszenie ciociami,  
•pośpiech, zdenerwowanie, zabieganie, brak czasu dla dziecka,  
•brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie. 

 

Adaptacja dziecka 3-letniego - trudności w przystosowaniu się.  

Przekraczanie przez dziecko progu przedszkola po raz pierwszy jest wkraczaniem w obcą 
sobie przestrzeń, dalece inną od domowej. Ten fakt jest z pewnością jednym z powodów 
odczuwania przez wiele dzieci stanów zagubienia, braku oparcia, zachwiania poczucia 
bezpieczeństwa itp. 

Poważną przeszkodą w przystosowaniu się jest sposób percepcji i rozumienia pojęć czasu 
i przestrzeni przez trzyletnie dziecko. Nie zna ono i nie rozróżnia prawidłowo stosunków 
czasowych i przestrzennych. Utrudnia to dziecku rozpoznanie i właściwą ocenę wielu 
sytuacji społecznych związanych z jego funkcjonowaniem w nowym otoczeniu. Dlatego, 
między innymi, wyjaśnienia składane przez personel przedszkola „mama przyjdzie 
później; po obiedzie” nie uspokajają ich, a stają się źródłem pytań dzieci „kiedy?”, albo 
zniecierpliwienia „już poczekałem!”.  
 
Przekroczenie progu przedszkola przez dzieci 3-letnie to moment rozpoczęcia życia w 
dwu środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Aby stworzyć dzieciom lepszy start 
przedszkolny należy posiąść wiedzę na temat trudności, jakie napotyka dziecko w 
początkowym okresie pobytu w przedszkolu. Z analizy potrzeb i właściwości rozwojowych 



dziecka oraz możliwości ich zaspokajania w środowisku instytucjonalnym za 
najtrudniejsze dla dziecka uznać można:  
 
• zmianę dotychczasowych standardów zaspokajania potrzeb emocjonalnych i 
biologicznych  
• nawiązywanie kontaktów interpersonalnych z nieznajomymi ludźmi  
• zdobywanie szybkiej orientacji w środowisku materialnym przedszkola  
• nabywanie poczucia przynależności do grupy społecznej  
• zmiana rytmu i trybu życia dziecka  
• inna pozycja dziecka w grupie przedszkolnej niż w rodzinie  
• zmiany w sytuacji rodzinnej wywołane faktem podjęcia przez matkę pracy zawodowej.  
 
 
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego 
życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, których 
jakość jest znacząca dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach. 
Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspokajania potrzeb, do 
czego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane z funkcjonowaniem w grupie 
przedszkolnej. Niesie to za sobą większe napięcie emocjonalne. W tym okresie dziecko 
uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka.  
 
Dziecko 3-letnie przez pierwsze dni pobytu w przedszkolu jest zdezorientowane. Nie wie z 
kim ma nawiązać bliższy kontakt emocjonalny i kto będzie zaspokajał jego potrzeby. 
Sytuację tą komplikuje fakt, że jednego dnia przyjmuje się większość dzieci do grupy i od 
razu pozostają w niej same bez rodziców. Nauczycielka nie jest wstanie nawiązać 
dłuższych kontaktów z każdym dzieckiem. Na ogół najwięcej zajmują ją te, które 
rozpaczają po rozstaniu z rodzicami i niejako wygrywają tę sytuację dla siebie. Dziecko 
pozostawione przez matkę, z którą związane jest emocjonalnie, która zaspokajała jego 
potrzeby przeżywa lęk, ponieważ utraciło fizyczny kontakt z obiektem przywiązania i ma 
poczucie braku kontroli nad tym, co się z nim będzie działo w przedszkolu. Ten stan 
bardzo obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka, a wywołane tym napięcie emocjonalne 
wpływa niekorzystnie na procesy przystosowawcze do nowego środowiska. Obniża 
bowiem sprawność motoryczną i dezorganizuje czynności poznawcze. W nowym 
środowisku dziecko nawiązuje kontakt z nauczycielką, która zapewnia mu poczucie 
bezpieczeństwa. Z uwagi jednak, że sprawuje ona opiekę nad innymi dziećmi, dziecko nie 
zajmuje centralnej pozycji w sytuacjach społecznych, jaką miało w rodzinie. 
Przystosowuje się, więc i uczy nowych zachowań w sytuacjach emocjonalnie i poznawczo 
trudnych.  
Drugi aspekt tego zagadnienia wiąże się z zaspokajaniem tzw. potrzeb dnia codziennego, 
czyli odżywianiem, odpoczynkiem poobiednim, załatwianiem potrzeb fizjologicznych. 
Czynności te wywołują u dzieci najwięcej reakcji negatywnych i różnych form protestu. Z 
pewnością warunki instytucjonalne zaspokajania tych potrzeb nie tworzą klimatu 
intymności, bliskości, pomocy, jakie dziecko ma w domu. Zatem zakres i poziom 
posiadanych przez nie umiejętności samoobsługowych z pewnością wpłynie na ich 
poczucie bezpieczeństwa i niezależności w nowym otoczeniu. Dzieci ze słabszymi 
umiejętnościami w tym zakresie mogą czuć się bezradne, opuszczone, co z pewnością 
wpływa na ich samopoczucie i stosunek do nowego środowiska.  
Zakres czynności samoobsługowych dziecka zależy od predyspozycji osobowych samego 
dziecka, także od stylu wychowawczego rodziny. Jeżeli umie ono samodzielnie 
wykonywać czynności związane z fizjologicznymi potrzebami organizmu, to jego 



zależność od osób dorosłych maleje, co z pewnością sprzyja przystosowaniu. Dziecko 
sprawniejsze w zakresie samoobsługi zyskuje większe poczucie sprawstwa i wewnętrznej 
mocy, ponieważ nie musi oczekiwać pomocy od innych, lepiej siebie ocenia. Niezależność 
w zaspakajaniu swoich potrzeb ma wpływ na obraz własnego „ja”, otwartość wobec 
nowych sytuacji i innych osób. 

 
Małe dziecko wkraczając do przedszkola musi od razu nawiązać dwa typy interakcji 
wymagających zróżnicowanych zachowań i umiejętności. Jeden typ to: dziecko - inni 
ludzie (nauczyciele, obsługa, rówieśnicy), drugi to dziecko - środowisko przedmiotowe 
(sala, zabawki, rytm dnia).  
W interakcjach podmiotowych dziecko najpierw poznaje dorosłych pracujących w grupie. 
Nawiązane wątłe więzi z nauczycielem zostają zerwane, gdy do grupy wchodzi druga 
zmiana. Może wówczas pojawić się u dziecka reakcja emocjonalna tj: płacz, nawrót pytań 
o rodziców, gdyż odczuwa ono stan zagubienia, niezrozumienia sytuacji, co również 
niekorzystnie wpływa na proces przystosowania się.  
Drugi kierunek nawiązywanych interakcji to dziecko - rówieśnicy. W pierwszych dniach 
spotykają się obce sobie dzieci w nieznanym środowisku. Rozłąka z najbliższymi i nowa 
sytuacja bardzo absorbuje dziecko, a zachwiane poczucie bezpieczeństwa nie sprzyja 
nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, którzy też zresztą mają podobne problemy. 
Dziecko w tej sytuacji bardziej preferuje kontakty z dorosłymi. Z danych o rozwoju 
społecznym 3-latka wiemy, że jest ono na początku drogi uspołeczniania się. Dzieci w 
tym wieku nie są w stanie dłużej współdziałać ze sobą, uzgadniać planów wspólnej 
zabawy. Nawiązują jednak krótkotrwałe kontakty werbalne i pozawerbalne (słowne i 
bezsłowne), które w pewnym stopniu je satysfakcjonują. Dopiero pod wpływem 
dłuższego, wspólnego pobytu rozwijają się późniejsze kontakty, zawiązują pierwsze 
przyjaźnie, a interakcje stają się atrakcyjne.  
Dziecko musi w ciągu pierwszych dni pobytu nawiązać również wiele interakcji 
przedmiotowych oraz zyskać orientację w nowej przestrzeni i przyswoić sobie wiele 
informacji organizacyjnych. Dziecko znajduje się w nowym otoczeniu, które stanowią 
nowe pomieszczenia, meble, sprzęty. Dopiero będzie poznawało ich funkcję oraz zasady 
korzystania wynikające ze zbiorowego charakteru życia. Wszystko jest własnością 
społeczną, co narzuca pewne ograniczenia w swobodnym korzystaniu z nich. Przestrzeń, 
w jakiej dziecko ma poruszać się samodzielnie, nastręcza wiele trudności, gdyż jest z 
reguły dużo większa i inna od domowej. Obowiązują w niej nowe rozwiązania 
komunikacyjne, nowe zasady korzystania z łazienki, szatni. Często obserwuje się u dzieci 
poczucie zagubienia, a pojęcie „moje przedszkole” utożsamiają tylko ze swoją salą. W 
momencie opuszczenia jej (wyjście do szatni, sali gimnastycznej) zaczynają płakać i 
pytać o mamę. Ta drobna zmiana wywołuje ostre reakcje emocjonalne, świadczące o 
braku poczucia bezpieczeństwa. Trudności w przystosowaniu mogą wiązać się też z 
brakiem orientacji w zakresie organizacji i rytmie dnia w oddziale przedszkolnym. 
Zdobywać je będą dopiero w toku własnych doświadczeń. W pierwszych dniach pobytu 
dziecko ma bardzo skąpy zasób wiedzy o czynnościach, które będzie wykonywało, ich 
kolejności, czasie trwania. Stan ten przyczynia się u dziecka do utraty poczucia kontroli 
nad tym, co się z nim będzie działo w nowym środowisku.  
 
Nieco innego wysiłku wymaga od dziecka uczenie się roli przedszkolaka. Instytucjonalny 
charakter sprawowania opieki nad dziećmi wymaga od nich pewnego podporządkowania 
się narzucanej im organizacji życia, przestrzegania pewnych reguł postępowania 
grupowego, trybu zaspokajania swoich podstawowych potrzeb. Dziecko musi pogodzić się 



z brakiem komfortu i intymności, przebywania w gwarze, a nawet hałasie przez kilka 
godzin dziennie.  
 
Innym problemem związanym z rolą przedszkolaka to wykształcenie u 3-latka poczucia 
współżycia, współdziałania. Dziecko jest przynależne do grupy, do której mówi się w 
liczbie mnogiej, czyli bezosobowej, a jest ono jeszcze w fazie silnego egocentryzmu i 
wymaga bliskości oraz uwagi dorosłych. Grupowy charakter życia w przedszkolu nie 
zaspokaja tych jego potrzeb, przeciwko czemu może się buntować.  
 
Na przeżycia dziecka w przedszkolu zwykle nakładają się zmiany w organizacji życia w 
rodzinie. Często wraz z faktem oddania dziecka do przedszkola wiąże się podejmowanie 
przez matkę pracy. Zmienia się wówczas dotychczasowy rytm dnia w rodzinie. W 
następstwie wcześniejszego wstawania pojawia się pośpiech, rosną wymagania rodziców, 
dziecku poświęca się mniej czasu. To wszystko stanowi dla niego niezrozumiały splot 
wydarzeń, które mogą być odbierane jako utrata miłości matki, wywoływać poczucie 
opuszczenia, osamotnienia itp. co dodatkowo komplikuje adaptację do przedszkola.  
 
Podsumowując dla wielu dzieci pierwsze kontakty z przedszkolem są źródłem przykrych 
napięć emocjonalnych utrudniających im przystosowanie. Jednak przedszkole jest 
dobrym środowiskiem do uczenia dziecka niezależności i uspołecznienia. Kontakty z 
rówieśnikami uczą norm współżycia i respektowania grupy społecznej. Dziecko szybciej 
się do niego przystosuje i zniesie niedogodności życia zbiorowego, gdy będzie go 
postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie. Wiek przedszkolny to także okres 
kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej organizmu i rozwoju intelektualnego, 
budowania podstawowych struktur osobowości, to złoty wiek uczenia się, zdobywania 
doświadczeń społecznych dziecka, w tym i przystosowujących do życia w grupie. Proces 
przystosowania się dzieci 3-letnich do przedszkola może stać się dla wielu z nich sprawą 
korzystnych zmian w rozwoju pod warunkiem, że będzie on przebiegał na miarę ich 
możliwości. Nie każdy 3-latek jest na tyle dojrzały i gotowy, aby temu procesowi 
samodzielnie nadać właściwy kierunek. Istnieje potrzeba wsparcia dziecka w tym 
działaniu. Do tego też będziemy dążyć w swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej.  
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                            ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU. 

 
Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................ 

 
INFORMACJE O DZIECKU: 
1. Samodzielność. 
Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko: 
• Potrafi samo się ubrać. 
• Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych. 
• Wymaga pomocy przy ubieraniu. 
• Samo radzi sobie zjedzeniem. 
• Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu. 
• Trzeba je karmić. 
• Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo. 
• Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety. 
• Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych. 
• Inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka: 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
2. Jedzenie: 
Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko: 
• Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań. 
• Jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i nie chce jeść, wśród nich: 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
• Jest po prostu niejadkiem. 
• Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem. Jakie? 
................................................................................ 



................................................................................ 

................................................................................ 
• Jest alergikiem uczulonym na: 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
3. Inne informacje o dziecku. 
Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za 
ważne: 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
OCZEKIWANIA RODZICÓW: 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
                                                           

                                                                             DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY. 

 

 

              Karta oceny spotkań nauczyciela z dziećmi oraz ich rodzicami. 

 
 
                        Temat spotkań: Adaptacja dziecka w przedszkolu. 

 
Data:. 
 
Szanowni Państwo! 
 
Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Pozwoli to nam nie tylko poznać 
Państwa 
ocenę spotkań, które już się odbyły, ale również zaplanować w przyszłości takie, które 
będą 
odpowiadały Państwa oczekiwaniom. 

 

PROSZĘ ZAKREŚLIĆ WYBRANĄ ODPOWIEDŹ 
 
1.Czy spotkania spełniły Państwa oczekiwania? 
 
 
                      NIE              TAK  



 
 
2.Czy temat i sprawy omawiane na spotkaniach były wyczerpujące? 
 
 
                      NIE              TAK 
 
 
3.Czy cały cykl czterech spotkań, które się odbyły, pomogą Państwu w przygotowaniu 
dziecka do przekroczenia progu DOM- PRZEDSZKOLE? 
 
 
                NIE           CZĘŚCIOWO           TAK 
 
 
4.Czy Państwa zdaniem program adaptacyjny jest potrzebny? 
 
 
                       NIE               TAK  
 
 
5.Jeśli Państwo macie swoje propozycje dotyczące przeprowadzenia programu 
adaptacyjnego 
w przedszkolu ,podzielcie się z nami. 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

 

 
                                                                                Dziękuję za wypełnienie ankiety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                      Plan realizacji programu adaptacyjnego  

                 Integracyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 

                                        w Bartoszycach 

           „Pomagamy dzieciom przekroczyć próg przedszkola” 

 

Lp Działania sprzyjające realizacji treści 

programu adaptacyjnego 

Termin Działania pomocnicze Osoby 

odpowiedzialne 

 

 

 

 

 

1 

Zapoznanie rodziców z organizacją 
przedszkola poprzez: 

•umożliwienie zwiedzania budynku  

 przedszkolnego i ogrodu, 

•zapoznanie z ramowym i 
szczegółowym 

 rozkładem dnia pracy przedszkola, 

•poinformowanie o formach pracy z 
dzieckiem, 

•zapoznanie z ofertą edukacyjną 
przedszkola 

 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

-zorganizowanie spot- 

  kania z rodzicami, 

-zamieszczenie na  

 tablicach ogłoszeń  

 ramowego i szcze-  

 gółowego rozkładu  

 dnia pracy przed- 

 szkola, 

 

 

 

nauczycielka 

grupy 

dyrektor 

psycholog 

 

 

 

2 

Uzyskanie przez przedszkole 
informacji o dziecku na podstawie: 

•karty zapisu dziecka do przedszkola, 

•ankiety informacyjnej o dziecku 

 

 

czerwiec 

-analiza kart  

 zgłoszeniowych, 

-przygotowanie  

 ankiety informacyjnej 

 o dziecku 

 

 

nauczycielka 
grupy 



 

 

 

3 

Zapoznanie rodziców ze 
sposobami zmniejszania kosztów 
psychicznych w zakresie adaptacji 
dziecka w przedszkolu: 

•dostarczenie rodzicom artykułu oraz  

 podanie literatury dotyczącej  

 problemów adaptacyjnych, 

•rozmowy z pracownikami przedszkola 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

-przygotowanie  

 artykułu dotyczącego  

 adaptacji dziecka w  

 przedszkolu oraz  

 wykazu literatury na  

 powyższy temat 

 

 

 

 

 

nauczycielka 
grupy 

 

 

 

 

 

4 

Organizowanie „dni otwartych” w 
przedszkolu: 

•zaproszenie dzieci i rodziców na  

 Integracyjny Festyn Rodzinny 

•poznanie nauczycielki grupy, pomocy 

 i woźnej, 

•zapoznanie z salą zabaw, łazienką,  

 szatnią, 

•wspólne zabawy w sali i ogrodzie  

 przedszkolnym, 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

sierpień/ 

wrzesień 

 

 

-zorganizowanie  

 Integracyjnego  

 Festynu Rodzinnego 

 

-zorganizowanie zajęć 

 dla dzieci i rodziców 

 

 

wszystkie 
nauczycielki 

 

 

nauczycielka 
grupy 

psycholog 

rehabilitantka 
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Przygotowanie przedszkola do 
przyjęcia dzieci: 

•rada pedagogiczna-omówienie  

 problemów adaptacyjnych, 

•rozmowa instruktażowa z personelem 

 przedszkolnym, 

•przygotowanie sal do przyjęcia dzieci 

 

 

 

sierpień 

 

 

-sformułowanie 

 wniosków do dalszej  

 pracy 

 

-zadbanie o szczegól- 

 nie atrakcyjne  

 zabawki, kąciki  

 zainteresowań 

 

 

 

dyrektor 

 

 

nauczycielka 
grupy 
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Działania przedszkola, wszystkich 
pracowników w celu zapewnienia 
dzieciom poczucia 
bezpieczeństwa: 

•zachęcanie rodziców do regulowania  

 czasu pobytu dziecka w przedszkolu w 

 pierwszych dniach-skrócenie czasu,  

•przebywanie rodziców z dzieckiem w  

 przedszkolu, wspólne zabawy, 

•przynoszenie swoich ulubionych  

 zabawek - przytulanek, które pomogą 

 w adaptacji i stworzą poczucie  

 bezpieczeństwa, 

•nie zmuszanie do przebierania się  

 dzieci w piżamę i spania, 

•przedstawienie dzieciom odpoczynku  

 na leżaku jako coś atrakcyjnego,  

 łączenie leżakowania z czytaniem  

 bajek, słuchaniem wierszy i bajek z  

 nagrań, słuchanie muzyki  

 relaksacyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielka 
grupy 
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Działania nauczycieli w ciągu 
całego roku: 

•stały kontakt nauczyciela z  

 psychologiem i logopedą, 

•zachęcanie rodziców do rozmów w  

 celu ujednolicenia oddziaływań  

 wychowawczych w domu i  

 przedszkolu, 

•stosowanie zabaw i ćwiczeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

-gromadzenie  

 artykułów dla 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycielka 
grupy 



 relaksacyjnych, 

•kształtowanie u dzieci wiary w siebie  

 poprzez akceptację i dostosowanie  

 wymagań do ich możliwości, 

•zamieszczanie na gazetce grupowej  

 artykułów dla rodziców na temat  

 rozwoju dzieci przedszkolnych. 

 rodziców na temat  

 rozwoju dzieci w  

 wieku przedszkolnym 

 

 

 

 

  

                PROPOZYCJA STRUKTURY SPOTKAŃ I SCENARIUSZY ZAJĘĆ. 
 
Spotkanie 1. 
 
Scenariusz pierwszego spotkania. 

 
W spotkaniu uczestniczą sami rodzice. 

Osoby organizujące spotkanie: nauczycielka, dyrektor, psycholog. 

 
1. Powitanie i przedstawienie się osób prowadzących spotkanie. 
2. Wprowadzenie w tematykę adaptacji dziecka. 
Podawane informacje dotyczą: 
· zajęć adaptacyjnych jako wyrazu otwierania się przedszkola na współpracę z rodzicami 
· celu i przebiegu spotkań. 
3. Przedstawienie się na forum i powiedzenie o sobie i swoim dziecku dowolnej informacji 
4. Co może czuć dziecko przychodzące po raz pierwszy do przedszkola – ćwiczenie 
integracyjne. Do tego ćwiczenia rysujemy postać dziecka – przedszkolaka i wpisujemy w 
nią uczucia, które wymieniają rodzice. 
5. Jak pomóc dziecku w przeżywaniu trudnych emocji związanych z przyjściem do 
przedszkola - dyskusja. 
Pomysły zapisujemy na planszy. 

 
Demonstracja przygotowanych wcześniej plansz: 

 
Co może pomóc dziecku? 
· rozmowa 
· „kawałek domu” przytulanka, zdjęcie rodziców 
· ciekawe, prawdziwe przedstawianie przedszkola 
· akceptacja płaczu dziecka 
· wcześniejsze odbieranie dziecka z przedszkola w początkowym okresie 
· jak najczęstsze odwiedzanie przedszkola 



· zostawianie dziecka u zaufanych osób 
· nauczenie dziecka samoobsługi 
· zabawy w przedszkole 
· informowanie dziecka o tym, że czas w przedszkolu będzie spędzało w towarzystwie 
innych dzieci, bez rodziców. 

Adaptację ułatwia  
 
•racjonalne podjęcie decyzji (rozumienie, że pójście dziecka do przedszkola jest czymś 
naturalnym),  
•pozytywne myślenie o placówce (zaufanie do personelu, przedszkole nie może być „za 
karę”, dziecko ma traktować przedszkole jako nagrodę),  
•poznanie placówki przez dziecko,  
•wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi, bycia 
bez mamy (dziecko ma doświadczyć nieobecności matki i rozumieć, że nie trwa ona 
wiecznie),  
•umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi (zwiększa to szansę na szybszą adaptację 
dziecka),  
•usamodzielnienie dziecka (zachęcanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania, 
sprzątania po sobie zabawek, zachęcanie do samodzielnego jedzenia oraz zjadania 
wszystkiego, nie tylko tego co dziecko chce, zachęcanie do odpoczynku i leżenia po 
obiedzie, by pozytywnie przygotować dziecko do leżakowania w przedszkolu),  
•stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez leżakowania), 
•towarzyszenie dziecku w dniach otwartych,  
•akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu, wspieranie dziecka,  
•okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania, 
•czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola.  

Adaptację utrudnia  
 
•niepewność decyzji,  
•brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu,  
•wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia,                                         
•nieznajomość placówki,  
•brak doświadczeń społecznych dziecka w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi,  
•nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą,  
• „rzucenie na głęboka wodę” - pełny wymiar godzin,  
•straszenie ciociami,  
•pośpiech, zdenerwowanie, zabieganie, brak czasu dla dziecka,  
•brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie. 

 
 
6. Zakończenie warsztatów. Poinformowanie rodziców o planie następnego spotkania. 
Oddanie głosu dla pani dyrektor. 
7. Informacje na temat funkcjonowania przedszkola, odpowiedzi na pytania rodziców. 
Propozycja zakupienia misia dla każdego dziecka. 
8. Wypełnienie ankiet przez rodziców na temat „Moje dziecko”. 
9. Umawiamy się na następny termin spotkania.10. Rozdanie ulotek informacyjnych na 



temat: Adaptacja dziecka 3-letniego – trudności w przystosowaniu się.  
11. Zwiedzanie budynku przedszkola, pożegnanie 

 

Spotkanie 2. 
 
Scenariusz drugiego spotkania. 

W spotkaniu uczestniczą rodzice wraz z dziećmi. 

Osoby organizujące spotkanie: nauczycielka. 
1. Zmiana obuwia w szatni przez dzieci. 
2. Wpisujemy imię dziecka na emblematy (rodzice pomagają dzieciom). 
3. Spotkanie w sali, w której dzieci będą przebywały cały rok. 
4. Ustawienie w kole – zabawa „Balonik”. 

5. Autoprezentacja – (wszyscy siadają w kole) – nauczycielka przedstawia siebie, pomoc, 
woźną i prosi dzieci o podanie takiej formy imienia, w jakiej chciałyby, aby się do nich 
zwracano. Przekazuje maskotkę, której każdy ma się przedstawić (mamy określają siebie 
jako np. „mama Bartka”, tak, żeby ponownie padło imię każdego dziecka). 

6. Zabawa kołowa przy muzyce. W parach ustawiają się rodzic i dziecko. 

7. Zaproszenie do zabawy zabawkami – maskotka mówi „chciałabym się teraz pobawić 
zabawkami a wy? Tylko trochę się boję, bo kiedyś dzieci zrobiły taki bałagan, że zupełnie 
nie mogłem znaleźć, ani ciepłego szalika ani nawet swojej półeczki....(dzieci obiecują, że 
nie zrobią takiego nieporządku). Pomogę wam w tym, oprowadzę was po sali i pokażę, 
gdzie jest miejsce poszczególnych zabawek”. 
8. Zabawa wybraną zabawką. 
9. Zwiedzanie przedszkola przez dzieci wraz z rodzicami. 
10. Pożegnanie, umawiamy się na termin następnego spotkania. 
 

Spotkanie 3. 
 
Scenariusz trzeciego spotkania. 

W spotkaniu uczestniczą dzieci wraz z rodzicami. 

Osoby organizujące spotkanie: nauczycielka, rehabilitantka. 

 
1. Powitanie piosenką. 
2. Zabawa integracyjna „Witamy się”. 

3. Malowanie farbami, kredkami, lepienie z plasteliny.  
4. Zaproszenie do sali gimnastycznej, zabawa z udziałem rodziców z elementami ruchu 
rozwijającego wg Weroniki Sherbone. 

5.Taniec robotów: Dziecko staje na stopach dorosłego trzymają się za ręce i poruszają 
tak aby stopy malucha nie dotykały podłogi.  
6.Dziki koń: Rodzic na czworaka , dziecko siada okrakiem na plecy psotnego "konia".  



7.Lustro: Powtarzanie ruchów, m.in partnera.  
8.Worek: Dziecko leży na plecach a dorosły ciągnie je za nogi.  
9.Tunel: Dorośli w klęku podpartym ustawiają się w jednym rzędzie. Dzieci przechodzą 
przez utworzony tunel.  
10.Omiń przeszkody: Dorośli leżą na plecach na obwodzie koła , dzieci przeskakują nad 
rodzicami.  
11.Mocny klej: Partnerzy na zmianę leżą na podłodze są "przyklejeni" i należy ich 
"odkleić"- przewrócić na drugi bok.  
12.Zabawy relaksująco - wyciszające: Mama siedzi na podłodze , dziecko wtulone 
pomiędzy nogi i ręce , delikatne kołysanie. Rodzic leży na plecach , dziecko na nim na 
brzuchu , wsłuchanie się w oddech bicie serc.  
13.Zabawa kończąca zajęcia: Uczestnicy siedzą w kole i po kolei szepczą do ucha " do 
widzenia."  
14.Informacja zwrotna: Na tablicy są przyczepione twarze: b. uśmiechnięta, słabo 
uśmiechnięta, zła. Każdy uczestnik przykleja kropkę do tej twarzy, jaką ma po zajęciu.  
14. Powrót do sali, zaproszenie do odpoczynku na rozłożonych leżakach (bez pościeli) i 
wysłuchania krótkiej bajki (mamy siedzą obok na leżaku).  
15. Pożegnanie. Umawiamy się na następne spotkanie. 

 

Spotkanie 4. 
 
Scenariusz czwartego spotkania. 
Rodzice częściowo uczestniczą w spotkaniu. 

Osoby organizujące spotkanie: nauczycielka. 

 
1. Powitanie piosenką. 
2. Zabawa integracyjna bez udziału rodziców „Witamy się.” 
3. Dowolne zabawy w sali bez udziału rodziców. 
4. Zabawy z gazetami, kolorowymi chustkami itp. 

5. Korzystanie z łazienki, mycie rąk. 
6. W tym czasie rodzice w innej sali wypełniają karty oceny prowadzonych zajęć przez 
nauczyciela. 
7. Wyjście do ogrodu – zapoznanie z terenem i urządzeniami – zabawy dowolne dzieci. 
8. Pożegnanie. 
 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

WSZAWICA 

Charakterystyka choroby: 

• Choroba zakaźna owłosionej skóry głowy 

• Najczęściej występuje u przedszkolaków i młodzieży szkolnej 

• Objawia się obecnością wszy, larw lub jajeczek we włosach lub odzieży 

• Często w początkowym etapie rozwoju choroby przebiega bezobjawowo 

• W razie silnego zawszawienia występuje świąd spowodowany reakcją alergiczną na 

ślinę wszy 

• Źródłem zakażenia jest człowiek 

• Okres wylęgania wszy składa się z 3 stadiów: jaja, larwy i postaci dorosłej. W 

sprzyjających warunkach cały cykl życiowy trwa około 3 tygodni 

Jak wykryć wszy? 

 Najłatwiej wykryć podczas czesania włosów specjalnym grzebieniem nad białą kartką 

papieru 

 Należy czesać włosy suche i wyczesywać je stojąc pochylonym głową do dołu nad 

białą kartką 

 Jeśli niektóre „kropki” na kartce się poruszają, to z dużym prawdopodobieństwem są 

to wszy głowowe 

Jak można się zabezpieczyć przed wszami? 

• Poświęć czas na systematyczne czesanie włosów specjalnym, gęstym grzebieniem. 

Czesać się powinna cała rodzina. 

• Włosy należy czesać bardzo dokładnie 



• Nie należy używać cudzych czapek, grzebieni i szczotek Nie należy stosować innych 

środków chemicznych, niż te, które zostały dopuszczone do użytku. 

Co robić, kiedy się zarazimy? 

 Sprawdzić czy ktoś z rodziny jest też zarażony 

 Wszystkich zarażonych w rodzinie powinno poddawać się leczeniu w tym samym 

czasie 

 Przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków. Zastosować mycie włosów 

szamponem przeciwko wszom 

 Po uwolnieniu się od wszy należy czesać się specjalnym grzebieniem prze 20-14 dni   

/ da to pewność, że metoda leczenia była skuteczna/ 

 Systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów dzieci przebywających w 

zbiorowiskach ludzi 

 Regularnie zmieniać bieliznę, prać odzież i pościel w gorącej wodzie 

ŚWIERZB 

Charakterystyka choroby: 

• Choroba zakaźna spowodowana przez świerzbowca ludzkiego 

• Objawia się dokuczliwym świądem i zmianami skórnymi w postaci grudek i plam 

• Świerzbowiec drąży kanały w warstwie rogowej naskórka 

• Samica składa jaja w norkach skóry, z których wylęgają się larwy, a następnie  w 

ciągu 3 tygodni przekształcają się w dorosłe świerzbowce 

• Choroba przenosi się najczęściej przez bezpośredni kontakt, rzadziej za 

pośrednictwem przedmiotów lub pościeli. Poza skórą świerzbowce mogą przeżyć 3-4 

dni. Chorują dzieci, które najczęściej zarażają się głównie podczas zabaw. 

Jak rozpoznać świerzb? 

 Świąd nasila się w nocy, po kąpieli na skutek rozgrzania i uczynnienia świerzbowca 

 Na pośladkach, w okolicy nadgarstków i na bocznych powierzchniach palców, w 

okolicach pępka, narządów płciowych widoczne są norki świerzbowcowi 

Co robić kiedy się zarazimy? 

• Świerzb najczęściej zwalcza się stosując odpowiednie maści 

• Należy skórę smarować przez kolejne 3 dni, stosować kąpiele w ciepłej wodzie przez 

minimum 20 minut oraz zmieniać bieliznę osobistą i pościelową 



• Bieliznę, pościel, ręczniki używane podczas choroby należy po wypraniu odstawić i 

nie stosować przez okres 2 tygodni 

 

Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu 

leczeniu należy poddać także osoby z najbliższego otoczenia. 

 

 

Postępowania podczas stwierdzenia zakażenia wszawicą lub świerzbem 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 

roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach 

• § 2 dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole 

lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w 

zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę 

Rodzice, którzy zauważyli u dzieci wszy powinni o tym fakcie powiadomić lekarza oraz 

wychowawcę, albowiem jest to choroba zakaźna i tylko dzięki temu, że każde dziecko 

zostanie szybko i skutecznie wyleczone można opanować falę zachorowań. 

 

Przepisy zdrowotne nakazują aby dziecko, u którego stwierdzono wszawicę nie wracało 

do szkoły lub przedszkola dopóki nie przejdzie prawidłowej kuracji. 

 

Ze względu na to, że jednostka chorobowa wszawica znajduje się  w wykazie chorób 

zakaźnych i zakażeń w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i 

zakażeniach lekarz ma obowiązek zgłaszać zachorowania lub podejrzenia o zachorowaniu do 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ciągu 24 godzin. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w drodze decyzji administracyjnej może wydać: 



• Nakaz poddania się obowiązkowemu leczeniu (art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o 

chorobach zakaźnych i zakażeniach) 

• Zakaz uczęszczania osoby chorej zakaźnie do szkoły (art.25 ust.2 ustawy o 

chorobach zakaźnych i zakażeniach) 

• Nie stosowanie się do ww. obowiązków zagrożone jest grzywną (art.35 ust.2 

ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach) 


