
Drogi Rodzicu – szkoła to przełom w 

życiu Twojego dziecka 

 

Dziecko przekraczające po raz pierwszy próg szkoły przeżywa 

wiele sprzecznych emocji. Towarzyszy mu uczucie radości i dumy, 

ponieważ ma poczucie bycia „dużym”, ale tez lęk przed nowymi 

obowiązkami. Jest to dla dziecka ogromne wyzwanie. 

Przygotowaliśmy kilka rad dotyczących tego jak rodzic może 

wesprzeć dziecko w procesie adaptacji oraz wyjaśniliśmy jak 

istotna jest współpraca rodziców z nauczycielami szkoły, dzięki 

której łatwiej jest pokonać trudności adaptacyjne. 

 

Co to jest Adaptacja i co na nią wpływa? 

Adaptacja, lub inaczej przystosowanie do warunków szkolnych 

często określa się mianem procesu dwukierunkowego, to znaczy, że 

z jednej strony środowisko wpływa na jednostkę i wymaga od niej 

pewnych zmian w celu dostosowania się do panujących warunków, 

a z drugiej strony sama jednostka również wpływa na środowisko i 

zmienia je. Zachowanie równowagi między dostosowaniem a 

możliwością regulacji środowiska sprzyja prawidłowemu procesowi 

adaptacji ucznia. Niestety, zdarza się, że uczeń nie czuje, aby mógł 

wpłynąć na środowisko, a przystosowanie się do niego wydaje mu 

się trudnym, uciążliwym procesem. Takimi trudnościami 

adaptacyjnymi mogą być m.in.  problem z nawiązaniem kontaktów 

społecznych, wycofanie z życia klasy, lęk społeczny, obniżone 

poczucie własnej wartości itp. 

Adaptacja dziecka do szkoły rozpatrywana jest jako proces 

rozłożony w czasie. Przebieg tego procesu uzależniony jest od wielu 

czynników. Analiza literatury wykazała, że istnieją dwie grupy 

czynników mogących wpływać na poziom zdolności 

przystosowawczych dziecka. Grupę pierwszą stanowią czynniki 

endogenne. Wśród nich istotne są: płeć, wiek, indywidualne cechy 

układu nerwowego, stan zdrowia, ogólny poziom psychoruchowego 

rozwoju dziecka. Między tymi elementami zachodzi ścisła 

współzależność. Grupę drugą stanowią czynniki egzogenne. 

Związane są one ze środowiskiem domowym dziecka oraz z nowym 

środowiskiem, do którego ma się ono przystosować. Wśród 

parametrów związanych z rodziną wymienione są: status społeczny, 

warunki bytowe, struktura formalna, liczba członków rodziny i 

wzajemne stosunki między nimi, postawy rodziców i związany z tym 

system wychowawczy. Poszczególne czynniki nie wpływają na 

proces adaptacji dziecka do szkoły w sposób izolowany, lecz w 

różnych, wzajemnie warunkujących się układach. Działanie 

różnorakich czynników endogennych jest modyfikowane przez 

różne układy czynników egzogennych. Współzależność tych 

czynników w przypadku każdego dziecka jest inna. Zdolności i 

umiejętności adaptacyjne rozwijają się u jednostki wraz z wiekiem i 

dojrzewaniem układu nerwowego. D. Klus-Stańska zwraca uwagę na 



to, że dziecko siedmioletnie dysponuje jeszcze niewielkim zasobem 

umiejętności i strategii przystosowawczych. Jego układ nerwowy 

cechuje niska odporność, za to wysoka wrażliwość i męczliwość. 

Środowisko, do którego dziecko próbuje się przystosować, jest dla 

niego całkowicie nowe pod względem narzucanych ról społecznych, 

norm i zasad postępowania. Pierwszoklasista jest więc w sytuacji, 

gdy słaby układ adaptacyjny musi pokonać wyjątkowo trudne 

przeszkody. Ważnym czynnikiem pomyślnej adaptacji dziecka do 

wymagań szkoły jest dobry stan zdrowia. Choroby, nawet te 

krótkotrwałe osłabiają organizm dziecka. Absencja spowodowana 

chorobą powoduje opuszczanie lekcji, a w konsekwencji 

konieczność nadrabiania powstałych zaległości. Wiąże się to ze 

zwiększonym wysiłkiem ze strony dziecka, niekiedy kosztem snu, 

spaceru i odpoczynku w ciągu dnia, co z kolei obniża wydolność 

psychiczną i fizyczną dziecka. Dzieci chorowite wykazują obniżoną 

zdolność do pracy szkolnej i wzmożoną męczliwość, co powoduje 

powstawanie braków w wiadomościach i trudności w nauce 

szkolnej. Na szczególne trudności adaptacyjne narażone są dzieci z 

chorobami przewlekłymi (reumatyzm, choroby serca, cukrzyca, 

astma itp.). Występujące dolegliwości, połączone ze złym 

samopoczuciem, znużeniem, osłabieniem oraz częstym 

opuszczaniem zajęć, ograniczają kontakty społeczne i możliwość 

szybkiej integracji z grupą. Zdolność przystosowania się do 

określonych, zmieniających się warunków zależy w dużej mierze od 

siły układu nerwowego, która wyraża się zdolnością komórek 

nerwowych do pracy tj. do pobudzania i hamowania. Miarą procesu 

pobudzania jest, między innymi, zdolność do wytężonego wysiłku 

umysłowego, szybkość odzyskiwania sił po zmęczeniu, zdolność do 

koncentracji uwagi. Proces hamowania przejawia się natomiast w 

zdolności do natychmiastowego przerwania wykonywanej 

czynności, umiejętności powstrzymania się od określonego działania 

oraz zdolności do opanowania przejawów wzruszeń i innych reakcji 

emocjonalnych. Prawidłowy dla funkcjonowania człowieka jest taki 

zespół cech układu nerwowego, który odznacza się stosunkowo 

dużą siłą procesu pobudzania oraz średnim stopniem ruchliwości 

tych procesów. Niezależnie od różnic rozwojowych i 

indywidualnych, dzieci nadpobudliwe nawiązują przeważnie łatwo 

kontakt z otoczeniem, są towarzyskie, rozmowne a często 

gadatliwe. Otoczeniem interesują się powierzchownie, łatwo 

zmieniają przedmiot zainteresowania. Pracują nierównomiernie i 

niesystematycznie. Przewaga procesów pobudzania nad procesami 

hamowania osłabia procesy poznawcze i procesy uczenia się a także 

dezorganizuje nauczanie w klasie. Przewaga procesów hamowania 

paraliżuje ogólną aktywność dziecka, utrudnia kontakt z otoczeniem 

i wpływa hamująco na aktywność poznawczą. Dzieci wykazujące w 

zachowaniu przewagę procesów hamowania są na ogół 

małomówne, często onieśmielone, czasami apatyczne. Zarówno 

dzieci zahamowane jak i nadpobudliwe narażone są na trudności w 

przystosowaniu się do wymagań szkoły. Zdolności przystosowawcze 

dziecka uzależnione są także od jego ogólnego rozwoju 

psychofizycznego. Dziecko szybciej zdobywa orientację w nowym 

otoczeniu, jeśli jest spostrzegawcze, ma sprawną pamięć i 

umiejętność dowolnej koncentracji uwagi. Prawidłowo 

ukształtowana mowa umożliwia dziecku satysfakcjonujące kontakty 



społeczne i zdobycie odpowiedniej pozycji w grupie rówieśniczej. 

Doświadczenie w obcowaniu z innymi ludźmi, umiejętność 

współpracy, współdziałania, przestrzegania norm i umów umożliwia 

dziecku sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę. 

Prawidłowy rozwój ruchowy sprawia, że dziecko staje się zwinne, 

zręczne, sprawne. Uczeń silny, prawidłowo zbudowany jest 

jednocześnie bardziej wytrzymały, zdolny do większych wysiłków, 

mniej się męczy np. wykonywaniem wielu szkolnych zadań. Szereg 

kontaktów społecznych nawiązuje dziecko najczęściej poprzez 

zabawę, gry ruchowe, w których zasadniczą rolę odgrywa 

sprawność ruchowa. Obecnie podkreśla się, że sukces dziecka w 

szkole nie zależy wyłącznie od umiejętności w zakresie czytania, 

pisania i liczenia. W dużej mierze warunkuje go „...zdolność 

przezwyciężania negatywnych emocji, racjonalnego zachowania się 

w sytuacjach trudnych, pewność siebie, rozumienie języka 

używanego przez nauczyciela i stosowanie się do jego poleceń, jak i 

pozytywne ustosunkowanie się do wykonywanych zadań”. Do grupy 

czynników egzogennych zaliczono środowisko rodzinne i szkolne. 

Środowisko rodzinne jest pierwotnym i naturalnym środowiskiem 

rozwojowym dziecka. Wywiera znaczny wpływ na całokształt 

zachowań dziecka, na sposoby funkcjonowania w różnych 

sytuacjach, a więc również na sposób realizacji roli ucznia. 

 

 

 

Czynniki wpływające na proces adaptacji dziecka do szkoły 

Rozpoczęcie nauki szkolnej stanowi moment przełomowy w życiu 

dziecka. Wiąże się ze zmianą środowiska i koniecznością 

przystosowania się do nowych warunków. Problemem 

przystosowania się dziecka do szkoły zajmował się J. Rembowski. 

Uważa on, że przystosowanie to proces stopniowego poznawania i 

uczenia się zasadniczych czynności wymaganych od ucznia w 

początkowych klasach szkoły podstawowej. Oznacza to aktywne 

pokonywanie trudności w procesie czytania, liczenia, pisania, 

regulowanie swego stosunku do rówieśników, czynny udział w życiu 

klasy oraz świadczenie usług na rzecz tworzącego się kolektywu.  

Korygowanie poziomu stresu 

Adaptacja dziecka w pierwszej klasie ma znaczący wpływ na całe 

życie. Siedmiolatek, a nierzadko przecież również sześciolatek, 

dysponuje jeszcze niewielkim zasobem umiejętności i strategii 

przystosowawczych, jego układ nerwowy cechuje niska odporność, 

ale wysoka wrażliwość i męczliwość. 

Dziecko które rozpoczyna naukę w szkole pełni równocześnie kilka 

związanych wewnętrznie ról: 

 członka całej zbiorowości szkolnej – ta rola przejawia się w 

przestrzeganiu ogólnoszkolnych przepisów, uczestniczenia w 

rytuałach i uroczystościach; 

 osoby uczącej się – z roli tej wynika nabywanie nowych 

umiejętności rozwijających sferę poznawczo-intelektualną; 



 osoby nauczanej – ta rola wymaga od ucznia 

podporządkowania się kształceniu wyznaczonemu i 

organizowanemu przez nauczyciela; 

 wychowanka – uczeń musi przestrzegać norm i wartości 

uznawanych przez nauczyciela; 

 członka klasy – rola ta polega na przejawianiu zachowań, 

które nauczyciel uważa za koleżeńskie i właściwe w grupie 

klasowej; 

 kolegi – uczeń jest równolegle członkiem nieformalnych 

struktur społecznych w obrębie klasy (grupa kolegów); 

 osoby niedorosłej – wynika z niej konieczność 

podporządkowania się autorytetowi wychowawcy i innych 

nauczycieli oraz personelu w szkole. 

Budowanie poczucia własnej wartości dziecka już od najmłodszych 

lat to zadanie rodziców. To oni powinni stwarzać sytuacje, dzięki 

którym dziecko zdobywa nowe doświadczenia, sprawdza 

możliwości i szlifuje umiejętności. Akceptacja najbliższych to 

poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że warto podejmować 

kolejne wyzwania. Najlepiej czynić to przez wdrażanie dziecka do 

samodzielności. Zaleca się, aby rodzice stawiali pociechom coraz 

bardziej odpowiedzialnych zadań – na początek może to być 

pamiętanie o spakowaniu plecaka i naszykowaniu ubrania na rano. 

Z czasem dziecko może samo przygotować tornister (a rodzic tylko 

sprawdzi, czy wszystko jest na miejscu), pamiętać o zapakowaniu 

farb lub innych przyborów. 

Drodzy Rodzice! 

Wasze postawy w ogromnym stopniu decydują o stylu wychowania 

i skuteczności oddziaływań wychowawczych. Pozytywne postawy: 

akceptacji, uznania praw dziecka, rozumnej swobody i 

współdziałania zaspokajają potrzebę miłości, szacunku, 

samourzeczywistnienia i kontaktu społecznego. Badania nad 

przystosowaniem dzieci szkolnych dowodzą, że oddziaływania 

wychowawcze i postawy rodziców mają decydujący wpływ na jego 

wynik. Najlepsze przystosowanie osiągają dzieci rodziców 

wychowujących w sposób demokratyczny. Rozmowa z dzieckiem to 

podstawa przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki. Należy 

także pamiętać, aby podczas niej przedstawić szkołę, jako miejsce 

przyjazne dziecku, w którym łatwo nawiąże nowe przyjaźnie oraz 

zdobędzie potrzebną wiedzę i umiejętności. Wycieczka do szkoły, 

do której będzie chodził Wasz maluch również będzie bardzo 

dobrym pomysłem, na pokonanie lęku i stresu związanego z nowym 

etapem, który nastąpi w jego życiu. Warto uzmysłowić dziecku, że 

dzięki zajęciom szkolnym będzie bardziej samodzielne oraz nauczy 

się szacunku i tolerancji wobec swoich rówieśników oraz osób 

dorosłych. W dużej mierze to od Was, Drodzy Rodzice, zależy, jaki 

będzie start Waszego dziecka.  Bądźcie również obecni na 

spotkaniach dla rodziców przygotowanych specjalnie dla Was przez 

Dyrekcję nauczycieli oraz specjalistów. Zorganizujcie miejsce dla 

dziecka, w którym będzie mogło odrabiać zadanie domowe. Tak 

organizujcie dziecku dzień, aby wystarczało mu czasu na naukę, 

zabawę i odpoczynek.  Zapewniajcie dziecko, że wierzycie w nie, że 



da sobie radę, że może liczyć na Waszą pomoc. Gdy wróci do domu 

ze szkoły zapytajcie, co wydarzyło się w szkole, co jest na zadanie 

domowe, co trzeba przygotować na następny dzień. Rozmawiajcie z 

dzieckiem spokojnie, stres i nerwy nie są dobrymi doradcami. O 

wszystkich problemach rozmawiajcie na bieżąco z dzieckiem. 

Bądźcie w stałym kontakcie z wychowawcą klasy. Prawidłowa 

współpraca rodzica z nauczycielem ma ogromny wpływ na 

funkcjonowanie dziecka w szkole. 

Rodzicu – doceniaj nowe umiejętności swojego dziecka. Podkreślaj 

postępy! 

Dziecko zachęcane do podejmowania kolejnych wyzwań samo 

podnosi sobie poprzeczkę. Drogi Rodzicu wykorzystaj umiejętności, 

które dziecko już opanowało, jako argument i zachętę do dalszej 

pracy – na przykład mówiąc: dzisiaj sam pakujesz plecak i dobrze ci 

to wychodzi. Niedługo będziesz mógł sam chodzić do szkoły. 

W budowaniu poczucia własnej wartości dziecka doskonale działa 

wdrażanie go do codziennych obowiązków. W klasie trzeba zetrzeć 

tablicę, naszykować pomoce, podlać kwiatki. Wyznaczanie dzieciom 

dyżurów i chwalenie ich za dobrze wykonane zadanie zaprocentuje 

w przyszłości. Wiele korzyści płynie również z wdrażania dzieci do 

domowych obowiązków: nakrywania do stołu, zbierania naczyń, 

utrzymywania porządku w swoim pokoju. Dzięki tym czynnościom 

dzieci poczują się ważne i potrzebne. Poznają, co to 

obowiązkowość, na czym polega współdziałanie z innymi i dla 

innych. To bezcenne doświadczenia, które sprawdzą się później w 

funkcjonowaniu w grupie klasowej. Czas adaptacji do nieznanego 

otoczenia, jakim jest szkoła zależy w dużym stopniu od 

ukształtowanych we wczesnych okresach życia doświadczeń 

negatywnych lub pozytywnych. Dziecko o negatywnych 

doświadczeniach, które czuje się niekochane i odrzucone, nieufne 

wobec obcych osób potrzebuje więcej czasu, aby przystosować się 

do nowych warunków. Dziecko o dużym poczuciu bezpieczeństwa, 

ufające dorosłym potrzebuje tego czasu niewiele. 

Myślenie o sobie wynika z doświadczenia 

Myślenie sześciolatka na swój temat budowane jest na podstawie 

dotychczasowego doświadczenia, na przykład: Potrafię się umyć i 

ubrać, pomagam w obowiązkach domowych, umiem rozmawiać i 

nazwać swój problem, wiem, kiedy zwrócić się o pomoc do 

dorosłych – w szkole na pewno dam sobie radę! 

Konsekwencja w działaniu i wyznaczanie reguł zachowania 

Dziecko musi wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Wychowawca musi 

być konsekwentny w nagradzaniu i upominaniu. Porządkuje to 

rzeczywistość dziecka i pozwala mu się z orientować w społecznych 

realiach. Wprowadzane reguły są ważne szczególnie dla tych 

uczniów, którzy mają problemy z ich przestrzeganiem, ponieważ 

dzieci czują same, jak reguły są im potrzebne i jak porządkują ich 

świat, nadając mu ramy i granice. 

 



Zadanie nauczyciela 

Wychowawca kształtuje i rozwija klasę jako grupę społeczną. W tym 

celu konieczna jest znajomość struktury klasy, pozycji, jaką zajmują 

różni uczniowie, sympatii, popularności, uznania czy niechęci, a 

nawet wrogości. W pierwszej klasie zastosowanie poważniejszych 

technik nie jest możliwe, ale wiele wartościowych informacji o 

klasie jako grupie społecznej przynosi bieżąca obserwacja. 

Wychowawca obserwuje nieformalne relacje w codziennych 

naturalnych sytuacjach np. w czasie przerwy, na boisku, na 

wycieczce, balu itp. Nauczyciel potrafi wyłonić w klasie te dzieci, 

które wymagają dłuższego czasu na oswojenie się ze szkołą. Jest 

wyrozumiały wobec faktu, że początkowo wolą one stać z boku i 

przypatrywać się, niż aktywnie włączać we wspólne działanie. 

Przystosowanie się dziecka do szkoły ułatwia dobry kontakt z 

nauczycielem, wyrażający się w różnych formach „zauważania” 

dziecka – patrzenie na nie, mówienie po imieniu, włączania w różne 

czynności jakby mimochodem, korzystanie z jego pomocy w różnych 

sytuacjach. Nauczyciel umożliwia dziecku działanie, które w jego 

oczach ma sens. Dziecko może zapomnieć o swoim problemie, gdy 

czuje, że dzieje się coś ważnego, np. gdy bierze udział w ozdabianiu 

klasy, dba o kwiaty itp. Ważne jest, aby nauczyciel dobrze znał 

każdego ucznia, środowisko, w którym się wychowuje, oczekiwania 

dziecka i jego domu rodzinnego wobec szkoły. 
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