
„Zapewnij mi bezpieczny start w przedszkolu” 

Informacje dle rodziców o rozpoczęciu roku w przedszkolu

W jaki sposob mozesz sie przyczynic by Twoje dziecko poczulo 
sie bezpiecznie w przedszkolu? 

Przed rozpoczeciem uczeszczania do przedszkola: 

• skontaktuj sie z przedszkolem by umowic sie na spotkanie

• przygotuj dziecko wyrazajac sie pozytywnie na temat przedszkola

• udziel przedszkolu informacji o zwyczajach dziecka

• korzystaj z placu zabaw przedszkola podczas weekendow kiedy

przedszkole jest zamkniete.

Podczas rozpoczecia uczeszczania do przedszkola 

• zarezerwuj czas aby byc razem z dzieckiem w przedszkolu dopoki

ono nie poczuje sie na tyle bezpieczne abys mogl je zostawic samo

• opowiedz w jaki sposob personel moze najlepiej zrozumiec dziecko

zanim ono samo bedzie w stanie to zrobic wlasnymi slowami

• postaraj sie aby pierwsze 14 dni dziecka w przedszkolu byly krotkie

rezerwujac na ten cel urlop wypoczynkowy czy tez rodzicielski

• pozwol dziecku na zabranie do przedszkola smoczka, przytulanki,

wozka czy innego przedmiotu do ktorego jest przyzwyczajone

• jesli chcesz by dziecko spalo w przedszkolu, porozmawiaj z

personalem przedszkola na temat przyzwyczajen i potrzeb dziecka

dotyczacych spania

• opowiedz personelowi przedszkola o przyzwyczajeniach dziecka,

jego zainteresowaniach, jedzeniu i zwyczajach zywieniowych,

napojach i ewentualnie innych znanych Tobie czynnikach dajacych

dziecku poczucie bezpieczenstwa

• zawsze informuj dziecko kiedy wychodzisz

• rozmawiaj z dzieckiem w pozytywny sposob o personelu i

przedszkolu.
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«Zapewnij mi bezpieczny start w przedszkolu» 

Jest to broszura dla osob posiadajacych dzieci, ktore maja rozpoczac 
uczeszczanie do przedszkola. 
Broszurka dostarcza informacji o tym czego jako rodzice mozecie 
panstwo oczekiwac od przedszkola zarowno przed, jak i podczas 
rozpoczecia roku przedszkolnego przez wasze dziecko. Daje ona rowniez 
profesjonalne porady i wskazowki o tym co jest wazne by dziecku 
zapewnic dobry i bezpieczny start w przedszkolu. 

Dobry start polega na nawiazaniu i zbudowaniu pozytywnych relacji i jest 
istotna podstawa bezpieczenstwa, dobrego samopoczucia i rozwoju. 

Kazde dziecko potrzebuje zaspokojenia podstawowowych potrzeb jakimi 
sa bezpieczenstwo, przewidywalnosc i stabilnosc. 
Dzieciom zapewnioni sie sporo czasu na zbudowanie relacji i nawiazanie 
kontaktu z pracownikami przedszkola i innymi dziecmi. 

Rodzice beda mieli mozliwosc wspolpracy i udzielenia przedszkolu 
informacji na temat dziecka, tak  by przedszkole moglo w jak najlepszy 
sposob przygotowac sie na przyjecie dziecka z mysla o jego potrzebach. 

Procedury moga nieco sie roznic miedzy poszczegolnymi przedszkolami, 
ale niezaleznie od tego wszystkie dzieci i rodzice powinni odczuc 
bezpieczne i dobre przysposobienie do rozpoczecia roku przedszkolnego. 

Czego mozesz oczekiwac od przedszkola? 

Zadania przedszkola; 

•zaproszenie na zebranie rodzicow nowo-przyjetych do

przedszkola dzieci

•zaproszenie do odwiedzenia przedszkola przed rozpoczeciem

roku przedszkolnego przez dziecko

•poinformowanie o procedurach dotyczacych rozpoczecia i

organizacji przysposobienia do  rozpoczecia roku

przedszkolnego

•przydzielenie dziecku osoby do kontaktu, ktora to osoba

bedzie miala za zadanie pomoc dziecku zaznajomic sie i

poczuc sie bezpiecznie w przedszkolu

•przeprowadzenie rozmowy wstepnej

•posiadanie stalego i przewidywalnego rytmu dnia

•zapewnienie wystarczajacej ilosci czasu na przystosowanie z

mysla o potrzebach dziecka

•utrzymanie scislego i dobrego dialogu podczas procesu

przystosowywania dziecka

•zadbanie o bezpieczny i pozytywny start w przedszkolu

niezaleznie od daty rozpoczecia roku przedszkolnego przez

dziecko.

Jakie zadania ma przydzielona dziecku osoba do kontaktu? 

Z momentem rozpoczecia przez dziecko roku przedszkolnego, z osob 
zatrudnionych dla grupy do ktorej dziecko zostanie przydzielone, 
przydzielona zostanie dziecku osoba do ktorej bedziecie panstwo 
mogli sie zwracac. 
Zadaniem tej osoby, poprzez opieke nad dzieckiem, swoja bliskosc i 
wsparcie jest pomoc dziecku poczuc sie bezpiecznie, a nastepnie 
zapoznac dziecko z innymi dziecmi i personelem. 

Zadaniem osoby przydzielonej dziecku jest zadbanie o to, by panstwo 
jako rodzice dziecka podczas okresu przysposabiania otrzymywali 
informacje o tym jak dziecko sie miewa i jak funkcjonuje w 
przedszkolu. Kiedy dziecko przysposobi sie do przedszkola latwiej mu 
bedzie nawiazywac pozytywne relacje z innymi. 
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