
Informator dla rodziców dzieci rozpoczynających 

przygodę z przedszkolem 

 

 

 

Nasze dane kontaktowe: 

Danielowice 3, 55-216 Domaniów 

tel: 71- 313 12 62 

 

 

Nasza strona internetowa: 

www.przedszkole.danielowice.pl 

przedszkole@danielowice.pl 

 

Przedszkole jest czynne:  

od pon. do pt. w godz. 6:30- 16:30 

Sekretariat: 7:00-15:00 

Dyrektor Przedszkola:  

Małgorzata Motała 

tel. 71-313 12 62 

 
 

Drodzy Rodzice 

 

Oswajanie się z myślą o przedszkolu to proces na który zarówno Wy jak i  Wasze 

dziecko potrzebujecie troszkę czasu. Od września bowiem w waszym życiu wiele 

się zmieni. Wasze dziecko będzie funkcjonować w nowym otoczeniu, z nowymi 

opiekunami. Zmieni się jego sposób spędzania czasu, jedzenia i zasypiania. 

Wszyscy będziecie musieli przyzwyczaić się do nowego rytmu dnia i stawić czoło 

wyzwaniom. Pewnie ta perspektywa budzi w Was tremę i obawiacie się pierwszych 

rozstań. Zastanawiacie, jak dziecko odnajdzie się w nowym miejscu i jak sobie 

poradzi. Na oswojenie tego lęku jest jednak sposób: jak najwięcej dowiedzieć się o 

tym, co was czeka. 

 

 

http://www.przedszkole.danielowice.pl/
mailto:przedszkole@danielowice.pl


Rady na dobry start: 

 

 Rozmawiajcie z dzieckiem o przedszkolu. Warto wyjaśnić mu, że to nie 

będzie jednorazowa akcja, że odtąd codziennie rano będziecie razem 

wychodzić z domu i iść do przedszkola. Że będą w nim inne dzieci oraz pani. 

 Wspólnie pracujcie nad samodzielnością malucha podczas ubierania się, 

jedzenia czy korzystania z toalety. 

 Nie obiecujcie, że w przedszkolu będzie wspaniale- nie idealizujcie ale też 

nie straszcie np.„ Zobaczysz jak pójdziesz do przedszkola to Pani ci pokaże!” 

Trzymajcie się konkretów i realiów, a jeśli czegoś nie jesteście pewni, 

obiecajcie dziecku, że się tego dowiecie. 

 Rzeczy do przedszkola ( np. kapcie czy spodenki dresowe)  kupujcie wspólnie  

z dzieckiem, aby łatwiej je rozpoznawało. Koniecznie podpiszcie wszystkie 

rzeczy, wtedy unikniemy niepotrzebnych nieporozumień. 

 Nie przeciągajcie porannego pożegnania z dzieckiem. Zróbcie to szybko  

w szatni i przekażcie malucha Pani. Swoje łzy i obawy zostawcie za drzwiami 

Przedszkola!  Nie zaglądajcie do sali po pożegnaniu się z dzieckiem, nawet 

jeśli usłyszycie jego płacz. Gwarantujemy, że za 15 minut będzie się już 

świetnie bawiło. 

 Jeśli bardzo się denerwujecie, zawsze możecie  zadzwonić do przedszkola  

w ciągu dnia by zapytać jak maluch sobie radzi.  

 Powiedzcie dziecku kiedy i kto po nie przyjdzie.  Starajcie się odebrać je 

zgodnie z obietnicą- punktualnie.  

 Poinformujcie wychowawcę o wszystkich ważnych sprawach dotyczących 

dziecka (alergie, choroby, przyzwyczajenia itp.) W tym celu dostaniecie na 

pierwszym zebraniu specjalną ankietę, którą wypełnijcie sumiennie. 

 PRZEDE WSZYSTKIM ZAUFAJCIE NAM!  

Co będzie potrzebne małemu przedszkolakowi na początek?  

 luźne, wygodne ubranko, najlepiej na cebulkę  

 ubranka na zmianę: majteczki, rajstopki, skarpetki, spodenki i koszulka w 

podpisanym worku 

 wygodne kapcie – najlepiej na rzepy 

 szczoteczka i  pasta do zębów  

 poszewka na poduszkę 40 x 40 cm  

 paczkę mokrych chusteczek oraz pudełko chusteczek higienicznych 

 na początek może przydać się także ukochana maskotka… 

PAMIĘTAJCIE BY WSZYSTKIE RZECZY PODPISAĆ! Maluchy zestresowane 

pierwszymi dniami w przedszkolu nie potrafią rozpoznać swoich rzeczy.  

Prosimy by nie dawać dzieciom butelek z piciem ani nie zostawiać „zapasowego” 

jedzenia. W przedszkolu mamy wszystko co potrzeba!  

O pozostałych ważnych rzeczach dowiecie się podczas pierwszego 

zebrania rodziców, które odbędzie się 31 sierpnia o godz. 15:30 
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