
 

 

 

 

 

Działania ułatwiające start przedszkolny 

Realizowane w Publicznym Przedszkolu Nr 13 

„ W trosce o trzylatki” 
 

 

 

 

 
Autor programu Małgorzata Krzyżanek 



Cel programu Zadania programowe Termin i osoba odpowiedzialna. 

1. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela- 

pogłębianie wiedzy na temat adaptacji 

najmłodszych dzieci do przedszkola. 

 

Udział nauczycieli w szkoleniu pt. „Trudności 

dziecka w przystosowaniu się do przedszkola” 

Luty  

dyrektor 

2.Ułatwienie rodzicom podjęcia decyzji o 

wyborze przedszkola. 

1.Prowadzenie akcji informacyjnej  

(zamieszczanie ogłoszeń w najbliższym 

środowisku, na stronie internetowej, w 

parafiach podczas ogłoszeń). 

2.Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z 

rodzicami dziecka podczas zapisów: 

- poznanie dyrektora i nauczycieli; 

-.prezentacja pomieszczeń przedszkolnych; 

-zapoznanie z warunkami finansowymi 

związanymi z uczęszczaniem dziecka do 

przedszkola.; 

-prezentacja folderu informującego o 

działalności przedszkola, rozprowadzanie go 

wśród rodziców. 

3. Elektroniczny zapis dziecka do 

przedszkola. Dostarczenie wypełnionego 

wniosku do przedszkola. Pomoc rodzicom w 

wypełnianiu wniosku.. 

4. Zamieszczanie w holu przedszkolnym,  list 

przyjętych dzieci do przedszkola, na kolejny 

rok szkolny. 

Luty  

dyrektor, nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 

 

 

kwiecień 

3.Zachęcanie rodziców do współpracy z 

przedszkolem ( przedstawienie ofert 

placówki) 

. 

 

 

1 Drzwi naszego przedszkola są otwarte. 

-wprowadzenie dzieci w atmosferę 

przedszkola. 

-zwiedzanie przedszkola. 

-rozmowy z nauczycielami. 

-wspólna zabawa z dziećmi. 

Kwiecień  

nauczyciele poszczególnych grup,  

dyrektor. 



 

 

 

 

 

 

-prezentacja programów i kart pracy. 

-prezentacja osiągnięć, prac plastycznych. 

- wyprawka przedszkolna. 

2. Ankiety dla rodziców (zbieranie informacji 

na temat oczekiwań rodziców wobec 

przedszkola) 

3. Dostarczenie rodzicom wiedzy na temat 

rozkładu dnia w przedszkolu. 

4. Przygotowanie rodziców do udzielenia 

pomocy dziecku w czasie adaptacji. 

1. Przestawienie kilku rad, z których mogą 

rodzice skorzystać, aby pomóc swojemu 

dziecku łatwiej znieść okres adaptacyjny- 

umieszczenie rad na tablicy informacyjnej 

oraz na stronie internetowej naszego 

przedszkola. 

Kwiecień 

 nauczyciele poszczególnych grup,  

dyrektor. 

5. Przełamanie barier, tworzenie atmosfery 

zaufania i przyjaźni 

1. Organizacja spotkań z udziałem rodziców. 

- informowanie rodziców o rozwoju dziecka. 

-zamieszczanie na tablicy dla rodziców 

szczegółowych informacji o organizacji życia 

w grupie przedszkolnej. 

- zamieszczanie na stronie internetowej 

przedszkola  zdjęć, dzieci podczas zabaw, na 

placu w sali. zajęć. 

 

Wrzesień dyrektor, nauczyciele, personel 

niepedagogiczny. 

 

 

Cały rok 

6.”Pasowanie na przedszkolaka” 1. Uroczyste przyjęcie dzieci do społeczności 

przedszkolnej w obecności rodziców, 

nauczycieli, patrona przedszkola oraz dzieci 

ze starszych grup. 

 

Październik 

 nauczyciele, dyrektor, dzieci ze starszych 

grup. 

7.Stworzenie dzieciom szans na łatwą i 

wczesną adaptację. 

1.Rozwijanie tożsamości dzieci w grupie –

tablo danej grupy. 

2. Kultywowanie określonych świąt. 

3. Możliwość przynoszenia przez dzieci 

swojej ulubionej zabawki lub przytulani. 

Cały rok  

nauczyciele i rodzice. 



Trzylatek w przedszkolu- kilka porad dla Rodziców. 

 

1. Nie przedłużaj pożegnania w szatni – pomóż dziecku rozebrać się , pocałuj je 

i wyjdź. 

2. Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – jeśli zabierzesz 

choć raz, to dziecko będzie wiedziało, że łzami może wiele wymusić. 

3. Nie obiecuj: „Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz”. Kiedy 

będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent- niespodziankę, 

ale nie może to być forma przekupywania. 

4. Nie wypytuj dziecka o szczegóły związane z pobytem w ciągu dnia w 

przedszkolu, poczekaj , aż samo nabierze ochoty, aby Ci o wszystkim 

opowiedzieć. 

5. Czasami lepiej jest, gdy dziecko do przedszkola odprowadza tato, gdyż 

rozstania z tatą są w niektórych przypadkach mniej bolesne. 

6. Wielokrotnie zapewniaj dziecko, że na pewno odbierzesz je z przedszkola. 

7. Żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem. To napawa optymizmem i 

daje poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest w porządku1.    
                                                 
1
 Źródło internet. 


