
Proces adaptacyjny w żłobku 

 

Każdy etap rozwoju dziecka wiąże się z jego adaptacją do nowego 

środowiska. Gdy Rodzic decyduje się posłać dziecko do żłobka, przed 

nim jak i przed Opiekunem stoi trudne zadanie – adaptacja do nowej 

sytuacji. Wg Piageta to właśnie określenie oznacza – przekształcanie 

się organizmu według wymogów nowego środowiska, które następnie 

przyniosą korzystne wymiany między jednostką, a środowiskiem.  Przede 

wszystkim oznacza to przyzwyczajenie się dziecka do nowej jednostki 

(na przykład) żłobka i do pobytu w nowym miejscu bez Rodzica/Opiekunów 

prawnych. Procesowi adaptacyjnemu często towarzyszy stres, lęk 

odczuwany nie tylko przez dziecko, ale również przez Rodziców.  

Dlatego mając na uwadze dobro naszych podopiecznych stworzyliśmy 

kilka zasad, które wspomagają proces adaptacyjny: 

 Najważniejsza zasada: Rodzic przynosi do placówki „gadżety” 

dziecka tj. smoczek, pieluszka, maskotka, ulubiona 

butelka/bidon; 

 Żegnamy się z dzieckiem krótko, powtarzamy nasze rytuały; 

 Zachowujemy się pewnie, nie okazujemy swojego niepokoju; 

 Informujemy dziecko o swoim powrocie, mówimy mu kiedy 

wrócimy: „Przyjdę po Ciebie po obiedzie”, „Mama wróci po 

zabawie na placu zabaw”; 

 Stopniowo wydłużamy czas; 

Pierwsze samodzielne przebywanie dziecka w placówce powinno 

trwać do godziny, aby dziecko zapoznało się z otoczeniem, 

zabawkami, opiekunami, ale jeszcze nie zdążyło się zmęczyć, 

zgłodnieć, co mogłoby wywołać niepotrzebną dodatkową 

frustrację.  

 Słuchajmy wskazówek Opiekunów, bądźmy w ciągłym kontakcie 

z placówką (np. telefonicznym); 

 Informujmy Opiekunów; 

Rodzic przy przyprowadzeniu dziecka szybko przekazuje 

niezbędne informacje pracownikowi jednostki o stanie 

dziecka, jego samopoczuciu czy innych ważnych kwestiach na 

przykład: „Jaś ząbkuje, noc była nieprzespana! Odmówił 

zjedzenia śniadania”. W takiej sytuacji Opiekun może dzięki 



współpracy z Rodzicem podjąć odpowiednie kroki, aby wspomóc 

dziecko podczas jego pobytu w placówce.  

 

Proces adaptacji w naszej placówce jest przemyślany i tak 

zaplanowany, aby „nowemu” dziecku poświęcić jak najwięcej czasu, 

a zarazem nie zaniedbywać pozostałych wychowanków i nie zaburzać 

im harmonogramu dnia. 

 

Żłobki, bądź inne placówki zajmujące się opieką nad dziećmi do 

lat 3 ze względu na swój specyficzny charakter pracy prowadzą 

rekrutację/przyjmowanie dzieci przez cały rok. Dlatego proces 

adaptacyjny musi uwzględniać nie tylko potrzeby dziecka nowo 

przyjętego, ale również pozostałych: 

 W przypadku przyjęcia dziecka w trakcie roku, adaptacja dziecka 

odbywa się bez Rodzica, którego obecność podczas zajęć mogłaby 

naruszać komfort psychiczny, bezpieczeństwo i wpływać na rytuał 

dnia codziennego pozostałych wychowanków. Pozostałe warunki 

adaptacji dziecka zostają indywidualnie uzgadniane z Dyrektorem 

placówki, bądź wyznaczonym Opiekunem. 

Wszelkie sugestie/propozycje Rodziców w tej kwestii są mile 

widziane; 

 

 Podczas przyjęć dzieci na nowy rok, tj. od września adaptacja 

odbywa się wg ustalonego harmonogramu przez placówkę                 

z uwzględnieniem aktualnych obowiązujących wytycznych wskazanych 

przez PSSE. Każdorazowo harmonogram adaptacji zostaje przekazany 

Rodzicom mailowo.  

 

Ze względu na bezpieczeństwo i rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 

na teren placówki nie wpuszczamy osób nieuprawnionych, nie umówionych 

wcześniej z Dyrekcją. Środki profilaktyczne opracowane w naszej 

placówce podjęte podczas pandemii mają na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przebywającym w naszej placówce. 

Reżim sanitarny został opracowany wg wytycznych Głównego Inspektoriatu 

Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej w celu 

zabezpieczenia przed zakażeniem wirusem COVID-19.  


