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Opracowany program adaptacyjny ma na celu pokonanie lęku dzieci do nowego miejsca 
i osób dorosłych.  

Zadaniem programu jest pomoc rodzicom/opiekunom dziecka w adaptacji dziecka do 
przedszkola. 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Cel główny programu: 

• stworzenie dzieciom warunków do dobrej adaptacji w przedszkolu 

• nawiązanie pozytywnej relacji rodzic-nauczyciel 

Cele szczegółowe programu: 

•  zapoznanie rodziców i dzieci ze zwyczajami i organizacją dnia w przedszkolu 

• ułatwienie dzieciom przekroczenia progu przedszkola 

• nawiązanie bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, 
nauczyciel – rodzic 

• obniżenie lęku rodziców przed oddaniem dziecka w nieznane warunki w ręce 
obcej i nieznanej osoby 

• integracja rodziców z przedszkolem w calu ułatwienia dalszej współpracy 

• pozyskanie informacji od rodziców na temat rozwoju dziecka, zachowania, 
upodobań, samodzielności 

 

SPOSÓB REALIZACJI: 

Działania zmierzające do osiągnięcia celów są skierowane na rodziców i dzieci. Program 
został podzielony na kilka etapów i trwa już od momentu zapisu dziecka do przedszkola 
m-c marzec do września: 

 

I. Wybór przedszkola 

Reklama i promocja przedszkola w środowisku lokalnym: 

• zachęcająca oferta edukacyjna placówki na stronie internetowej przedszkola, w portalu 
online Białystok  

• uaktywnienie zakładki rekrutacja na stronie internetowej przedszkola i  zamieszczenie 
szczegółowej informacji o naborze dzieci do przedszkola w danym roku szkolnym i zasadach 
rekrutacji 

 



II. Pierwsze spotkanie z przedszkolem (m-c luty/ marzec) 

1. organizacja dni otwartych w przedszkolu dla kandydatów i rodziców ( zwiedzanie 
przedszkola , udział w zajęciach grup młodszych dzieci i rodziców) 

2. rozmowy indywidualne z rodzicami ubiegającymi się o przyjęcie dziecka do przedszkola 

3. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganą 
dokumentacją. 

4.  informacja umieszczona na stronie internetowej o pierwszym zebraniu organizacyjnym 
planowanym i spotkaniach z nauczycielami dla dzieci w czerwcu 

 

III. Drugie spotkanie z przedszkolem (m-c czerwiec) 

1. Zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych o charakterze edukacyjno – informacyjnym 

• zapoznanie rodziców przez dyrektora z zasadami organizacji pracy przedszkola, Programem 
Rozwoju Placówki, Programem Adaptacyjnym i nauczycielami rozpoczynającymi pracę od 
września w grupach dzieci nowoprzyjętych 

• wypełnienie przez rodziców ankiety ,,Informacyjnej o dziecku” (załącznik 1) 

• wręczenie rodzicom foldera reklamującego przedszkole oraz ulotek z potrzebną wyprawką 
dla danej grupy 

• przedstawienie harmonogramu dnia w przedszkolu; 

• zainteresowani rodzice mają możliwość zapoznania się z: kroniką przedszkolną, tablicą z 
certyfikatami, dyplomami i wyróżnieniami  dla przedszkola, strefą informacyjną dla rodziców 

• multimedialna prezentacja przedszkolna  

• zaproszenie chętnych rodziców z dziećmi do zwiedzania przedszkola  

 

 IV. Trzecie spotkanie z przedszkolem (druga połowa czerwca- sierpień) 

 1. Udział rodziców i dzieci w ,,Tygodniu adaptacyjnym do  przedszkola” -czerwiec 

• uczestniczenie w pierwszych wspólnych zabawach z kolegami, i z rodzicami - rysowanie, 
lepienie z plasteliny, budowanie z klocków, bawienie się w kąciku lalek, wspólne zabawy 
integracyjne przy muzyce 

• poznanie rodziców w działaniu i zabawie z własnym dzieckiem  

2. wspólny czas zabawy w ogrodzie przedszkolnym – możliwość uczestniczenia rodzica z 
dzieckiem  w zabawach przedszkolaków na placu przedszkolnym w okresie wakacyjnym  

 

IV. Pierwsze kroki w nowym roku  w przedszkolu (wrzesień-październik) 

• wspólne zabawy integracyjne 

• zabawy dowolne dzieci. 



• zwiedzanie przedszkola z moją panią 

• przynoszenie przez dzieci własnych zabawek, przytulanek  

• w miesiącu październiku – listopadzie wypełnienie przez rodziców ankiety „Przedszkole 
mojego dziecka” (załącznik 2) - w celu ukazania samopoczucia ich dziecka w przedszkolu; 

V. Uroczystość po wstępnej adaptacji 

Pasowanie na przedszkolaka (miesiąc październik lub listopad) 

VI. Ewaluacja Programu Adaptacyjnego 

1. ,,Ankieta informacyjna o dziecku” 

2. Ankieta dla rodziców przeprowadzona na przełomie październiku – listopadzie 
„Przedszkole mojego dziecka” 

 

Korzyści dla dzieci, rodziców i nauczycieli wynikające z wprowadzenia programu: 

• dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z nowym otoczeniem jakim jest przedszkole, do 
którego zapisali swoje dziecko;  

• dzieci i rodzice oraz nauczyciele grup mają możliwość wzajemnego poznania się, nawiązania 
serdecznego kontaktu;  

• dzieci i rodzice mają możliwość zapoznania się z organizacją pracy tego przedszkola, formami i 
metodami pracy;  

• mogą uczestniczyć w zabawach ze swoim dzieckiem w sali i na placu przedszkolnym; 

 • rodzice uzyskują fachową pomoc w przezwyciężaniu trudnego okresu jakim jest adaptacja ich 
dziecka do przedszkola;  

• dyrektor i nauczycielki mają możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań przyszłych klientów 
poprzez wywiady i ankietowanie 

 

                       
 

 

 

 

Program został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 21lutego 2019r. 

 

 

………………………………… 

 

 

 



                                                                                                                                             (załącznik 1) 

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.  

□ 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: 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
4. Ulubione zabawki mojego dziecka 
............................................................................................................................................................... 
……………………………….................................................................................................................. 
..  

5. Moje dziecko lubi bawić się 
w:.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 



6.Ulubiony rodzaj książek mojego dziecka 
to:..................................................................................................................  

 7. Moje dziecko ma szczególne zaciekawienia, zainteresowania, są nimi: 
................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 

. OCZEKIWANIA RODZICÓW: 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
……………................................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              (Załącznik 2) 

PRZEDSZKOLE MOJEGO DZIECKA  

Ankieta dla rodziców Prosimy znakiem „x” zaznaczyć wybraną odpowiedź. 

 1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z przedszkola, do którego uczęszcza dziecko?  

tak              nie                          trudno powiedzieć 

2. Czy Pana(i) dziecko chętnie uczęszcza do przedszkola?  

tak               nie raczej tak                  raczej nie 

 3. Czy Pana(i) dziecko miało trudności z adaptacją w przedszkolu?  

tak                     nie trudno                     powiedzieć 

4. Czy Pana(i) zdaniem przedszkole pomaga dzieciom w adaptacji do przedszkola? 

 tak                       nie                                tylko niektórzy pracownicy  

5. Czy ma Pan(i) zaufanie do nauczycielek opiekujących się dzieckiem?  

tak                         nie                                  trudno powiedzieć 

6. Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji w sprawach dotyczących pobytu dziecka w 
przedszkolu?  

a) informacja jest rzetelna i wyczerpująca  

b) najczęściej dowiaduję się jedynie o niedociągnięciach w postępowaniu mojego dziecka  

c) praktycznie nie jestem informowany o zachowaniu mojego dziecka  

d) Jest jeszcze inaczej: jak? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 


