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Witaj!  

Trzymasz w rękach broszurę „Jesteśmy rodzicami w Polsce”, którą napisałyśmy 
i wydałyśmy z myślą o rodzicach, którzy przyjechali do Polski z innych krajów 
i wychowują tutaj swoje dzieci.

Wiemy, że wychowywanie dziecka to doświadczenie, które może dać mnóstwo 
szczęścia i satysfakcji. Nie da się jednak zaprzeczyć, że jest to również proces 
trudny, wypełniony ciężką rodzicielską pracą. Rodzice, którzy wybrali życie poza 
swoją ojczyzną, stają przed wieloma dodatkowymi wyzwaniami: nauką nowego 
języka, wspieraniem dziecka w integracji z innymi kulturowo rówieśnikami czy 
wychowywaniem dziecka w rozłące z dalszą rodziną. Wierzymy, że ta publikacja 
okaże się dla Ciebie choćby niewielką pomocą i wsparciem w tej sytuacji.

W niniejszej broszurze koncentrujemy się na sprawach związanych z wychowywaniem 
dziecka w wieku od 0 do 6. roku życia. Piszemy o polskim systemie edukacji (od 
żłobka, przedszkola, po szkołę podstawową), a także o opiece zdrowotnej dla 
dziecka w Polsce. Jeden z rozdziałów dotyczy wsparcia finansowego skierowanego 
do rodzin mieszkających w Polsce. Dwa kolejne rozdziały poświęcone są zdrowemu 
żywieniu dzieci. Natomiast trzy ostatnie rozdziały pomogą lepiej zrozumieć kolejne 
etapy rozwoju dziecka, jego potrzeby i emocje, a także potencjał, jaki drzemie w 
wielokulturowych i wielojęzycznych rodzinach (czyli w Was samych!).

Czytając tę broszurę pamiętaj, że Fundacja Polskie Forum Migracyjne już od 2007 roku 
wspiera cudzoziemców mieszkających w Polsce i Polaków mieszkających za granicą. 
Prowadzimy cykliczne wielokulturowe szkoły rodzenia, grupy wsparcia dla mam-
migrantek, warsztaty kompetencji rodzicielskich, a także wspieramy cudzoziemców 
na polskim rynku pracy. Zajrzyj na naszą stronę internetową, polub nas na facebooku. 
Pozostańmy w kontakcie!

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
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Część I: 

Żłobek, przedszkole, szkoła
 
Jaka opieka dla malucha?

Dziecko w przedszkolu

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne

Witaj, szkoło!

Prawa ucznia cudzoziemskiego

Prawa i obowiązki rodzica

Gdy dziecko ma szczególne potrzeby…

Jaka opieka dla malucha?

Polski system opieki nad małymi dziećmi cierpi na niedobór miejsc, jest to problem szczególnie częsty w dużych mia-

stach. W rezultacie rodzice często muszą zabiegać o miejsce dla swojego dziecka w żłobku czy przedszkolu – miejsc 

nie wystarcza dla wszystkich chętnych. Dlatego, jeśli planujesz korzystać z opieki nad swoim małym dzieckiem, zajmij 

się poszukiwaniem odpowiedniej placówki z dużym wyprzedzeniem. Poszukiwanie odpowiedniego miejsca dla dziecka 

może potrwać pół roku i dłużej.

Rodzice mają do wyboru kilka rodzajów placówek:

Żłobki – placówki opiekuńcze (są państwowe i prywatne), które przyjmują dzieci od 4 miesiąca życia do trzech lat (wy-

jątkowo przyjmują dzieci do 4 roku życia).  Zwykle w grupie jest 15-35 dzieci, którymi opiekują się trzy panie. Grupą 

niemowlaków opiekuje się dodatkowo pielęgniarka. 

Punkty opieki dziennej – mini-żłobki, prowadzone przez wykwalifikowane opiekunki dla grup co najwyżej pięciorga 

dzieci (nawet trojga, gdy co najmniej jedno jest młodsze niż rok), w warunkach niemal domowych. Czas opieki zależy 

od potrzeb rodziców. Warunkiem skorzystania z tej formy jest pomoc opiekunowi przez 8 godzin w tygodniu (osobi-

ście lub poprzez wolontariusza).

Kluby malucha – niewielkie placówki, w których dzieci mogą przebywać do 5 godzin dziennie (można też korzystać 

z nich np. dwa razy w tygodniu, albo codziennie po dwie godziny – według potrzeb). Głównym celem klubów jest zapew-

nienie dzieciom miejsca do rozwoju, zabawy, spotkania z innymi dziećmi. Są to miejsca przeznaczone głównie dla dzieci 

1,5-3-letnich, przygotowujące do przedszkola. Często prowadzone są przez domy kultury lub gminne ośrodki kultury.
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Zapisy

Zapisy do żłobków i innych placówek dla małych dzieci trwają cały rok. Wiele placówek uruchamia zapisy w styczniu 

na kolejny rok szkolny (czyli przyjęcie dziecka we wrześniu). Rodzice mogą wysłać dziecko do placówki niezależnie 

od miejsca zamieszkania – w praktyce zamieszkanie w pobliżu placówki często zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.  

Większe szanse na przyjęcie dziecka do żłobka mają też rodzice pracujący lub uczący się, rodzice samotnie wychowu-

jący dziecko, rodzice dziecka niepełnosprawnego, rodzice, których inne dziecko uczęszcza już do danego żłobka. 

Zasady ubiegania się o żłobek różnią się w różnych miejscowościach. Czasem wystarczy po prostu zgłoszenie się do 

placówki i wypełnienie wniosku na miejscu, czasem potrzebna jest rejestracja internetowa (w takim wypadku po wypeł-

nieniu wniosku i tak trzeba go wydrukować, podpisać i zanieść do wybranej placówki). W niektórych miejscowościach 

można złożyć wnioski o przyjęcie dziecka do kilku żłobków, w innych – tylko do jednego. Po złożeniu wniosku o przyję-

cie dziecka do żłobka trzeba dopytać się, kiedy będzie rozpatrzony i czy rodzice są o tym informowani. Czasem żłobek 

wywiesza listę przyjętych dzieci i wymaga od rodziców potwierdzenia – trzeba dobrze dopytać o tę procedurę, aby nie 

stracić miejsca.

Państwowe żłobki oraz punkty opieki dziennej są prowadzone przez gminy – ich zasady funkcjonowania i ceny różnią 

się więc w różnych miastach. Informacji o żłobkach i zasadach rekrutacji najlepiej szukać na stronach internetowych 

swojej gminy (dzielnicy). W Warszawie więcej informacji można znaleźć na stronie:  

 www.zlobki.waw.pl

Przykładowa wyprawka do żłobka:

• pieluszki

• mokre chusteczki

• ubranie na zmianę

• skarpetki dla niemowląt, kapcie dla starszych dzieci

• zestaw do karmienia (butelki na mleko/kubek niekapek)

• poduszka i kocyk

• smoczek z zamknięciem (jeśli dziecko używa)

• ulubiona przytulanka

Godziny pracy i opłaty

Zwykle żłobki działają od 7:00 do 17:00. Co do zasady dziecko nie może przebywać w żłobku dłużej niż 9 godzin 

dziennie. Prywatne placówki oferują czasem dodatkowo płatne dyżury wieczorne albo w weekendy. 

Opłata za żłobek obejmuje opiekę nad dzieckiem i wyżywienie, w publicznych placówkach wynosi od 350 do 

500 zł miesięcznie (w prywatnych od 800 zł nawet do 1500 zł). Opieka opiekuna dziennego dla dziecka kosztuje 

mniej więcej tyle, co żłobek – do tego trzeba dodać koszt jedzenia, które rodzice przygotowują samodzielnie i do-

starczają codziennie do placówki. W przypadku klubów malucha koszt zależy od liczby godzin, na które posyłamy 

dziecko do placówki.

Nie można wysłać do żłobka dziecka, gdy jest chore.  Jeśli dziecko jest chore i nieobecne w placówce przez dłuższy 

czas – opłata jest zmniejszana (każda placówka ma swoje zasady na ten temat). Rodzice w trudnej sytuacji finanso-

wej mogą złożyć wniosek o zmniejszenie albo całkowite zniesienie opłaty – informacji w tej sprawie trzeba szukać 

w konkretnym żłobku lub w gminie (ośrodku pomocy społecznej).

Jedzenie i plan dnia

Mniejsze dzieci karmione są w żłobku (na żądanie) mlekiem mamy, które dostarczają rodzice lub mlekiem modyfikowanym. 

Śpią, gdy potrzebują. Dwa razy w ciągu dnia wywożone są lub wystawiane na świeże powietrze. Opieka nad nimi polega 

więc głównie na pielęgnacji. Im dzieci są starsze, tym więcej czasu spędzają na wspólnej zabawie, mają organizowane zajęcia, 

które mają wspierać je w rozwoju (oferta żłobków i klubów różni się w tej dziedzinie). Starsze dzieci karmione są zgodnie 

z zasadami wprowadzania diety dziecku. Gdy już potrafią -  jedzą samodzielnie, o wyznaczonych porach. Żłobki przygotowu-

ją posiłki zgodnie z potrzebami dzieci. Jeśli Twoje dziecko ma alergie czy inne specjalne potrzeby żywieniowe – powiadom 

o tym placówkę. 

U opiekunów dziennych to rodzice przygotowują jedzenie i dostarczają je codziennie do placówki.
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Planując pobyt dziecka w żłobku, klubiku czy u opiekuna dziennego pamiętaj, że żadna z tych placówek nie zastąpi 

dziecku troski i miłości rodzica. Weź pod uwagę, że im więcej czasu Ty spędzisz z Twoim małym dzieckiem, tym lepiej 

dla Twojego dziecka – szczególnie w ciągu pierwszych trzech lat życia. Korzystając z tych placówek tak zaplanuj czas, 

aby w miarę możliwości zapewnić dziecku jak największy kontakt z…Tobą.

Dziecko w przedszkolu

W Polsce nie ma obowiązku posyłania dziecka do przedszkola. Wielu pedagogów zachęca jednak do korzystania z przedszkoli, 

ponieważ uczą dzieci różnych umiejętności społecznych, funkcjonowania w grupie, pomagają dzieciom przygotować się do 

edukacji w szkole. Cudzoziemcy mają takie samo prawo do korzystania z przedszkoli, jak obywatele polscy, dotyczą ich te same 

zasady.

Niestety, liczba miejsc dla dzieci w przedszkolach jest w Polsce niewystarczająca – w rezultacie, w niektórych mia-

stach, nie jest łatwo znaleźć przedszkole, które przyjmie dziecko.

Co do zasady, przedszkola przyjmują dzieci w wieku od 3 lat (czasem od 2,5). Dziecko uczęszcza do przedszkola przez 

trzy-cztery lata (potocznie o grupach przedszkolnych mówi się: maluchy (3-latki), średniaki (4-latki), starszaki (5-latki), 

zerówka (6-latki – zdarza się, że zerówki prowadzą już nie przedszkola, a szkoły).

Plany dnia w przedszkolach zorganizowane są różnie, z reguły przyprowadza się dziecko między 7 a 9 rano. Dzieci je-

dzą razem śniadanie, bawią się, mają wspólne zajęcia, około południa jedzą obiad, następnie młodsze grupy mają czas 

na sen lub odpoczynek – „leżakowanie”.  Gdy pogoda pozwala – wychodzą na spacer, bawią się na podwórku. Obecnie 

wiele przedszkoli oferuje dzieciom różne dodatkowe zajęcia edukacyjne: naukę języków obcych, tańce, zajęcia arty-

styczne czy sportowe. Z reguły te zajęcia są dodatkowo płatne.

Przeważnie grupa w przedszkolu liczy 10-25 dzieci, którymi opiekują się dwie panie. Czasem dodatkowe osoby prowa-

dzą zajęcia dodatkowe: angielski, tańce itp. Zwykle przedszkola kończą pracę o godzinie 17:00.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Zapisy do przedszkola ruszają w marcu (wtedy dziecko zaczyna pobyt w przedszkolu we wrześniu). W  większości 

miast rekrutacja odbywa się to za pośrednictwem Internetu, gdzie wypełnia się gotowy formularz wniosku – jednak 

prawo przewiduje też możliwość osobistego wypełnienia formularza w przedszkolu. Jest to szczególnie ważne dla cu-

dzoziemców, których dzieci nie mają numeru PESEL, niezbędnego do internetowej rejestracji. Osoby w takiej sytuacji 

mogą zgłosić się do przedszkola z drukiem wypełnionym ręcznie. Korzystając z internetowego systemu wniosek także 

należy wydrukować, podpisać i przynieść do wybranego przedszkola.

Po około 6 tygodniach (około połowy kwietnia) przedszkola ogłaszają listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia 

– wówczas w ciągu kilku dni rodzice muszą potwierdzić swój zamiar wysłania dziecka do danej placówki. To potwier-

dzenie jest konieczne! Gdy rodzic nie potwierdzi zgłoszenia dziecka – będzie ono wykreślone z listy przyjętych. Lista 

dzieci ostatecznie przyjętych jest ogłaszana w dwa tygodnie później (pod koniec kwietnia).

W Warszawie informacje o rekrutacji publikowane są na stronie:  

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki 

Koszty przedszkola

Przedszkola państwowe prowadzone są przez gminy – każda gmina sama ustala koszty przedszkola. 5 godzin pobytu 

dziecka w przedszkolu jest bezpłatnych, zwykle od 8:00 do 13:00. Za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przed-

szkolu rodzic płaci złotówkę za godzinę – wtedy koszt pobytu dziecka do 17:00 kosztuje miesięcznie ok. 80 złotych. 

Rodzice ponoszą też koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu (ok. 8-10 zł dziennie). W przypadku zgłoszonej 

wcześniej nieobecności rodzice nie płacą ani za pobyt, ani za wyżywienie dziecka. Dodatkowo rodzice zobowiązują 

się do opłat na rzecz Rady Rodziców – z tych pieniędzy kupowane są dodatkowe materiały papiernicze dla dzieci, 

organizowane wycieczki lub np. pikniki przedszkolne. Opłata ta zwykle wynosi 10-40 zł miesięcznie, jednak jest ona 

dobrowolna.

Rodziny o niskim dochodzie na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat za przedszkole lub zniżki. Mają 

też taką możliwość rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Informacji na ten 

temat można szukać w przedszkolu lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. 
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Koszty prywatnych przedszkoli są zdecydowanie wyższe – 850 zł miesięcznie z wyżywieniem lub więcej (ponad 2000 

zł w przypadku przedszkoli z grupami anglojęzycznymi czy inną niestandardową ofertą). Często oprócz miesięcznej 

opłaty trzeba w prywatnych przedszkolach zapłacić dodatkowo „wpisowe” – jednorazową opłatę na początku. Wynosi 

ona zwykle kilkaset złotych. Ponadto w przypadku nieobecności dziecka zwykle w dalszym ciągu trzeba ponosić 100% 

opłat.

Co będzie potrzebne dziecku w przedszkolu?

Ponieważ dziecko w przedszkolu śpi (3 i 4 latki), w niektórych przedszkolach potrzebne będą lekka kołderka lub koc 

i poduszka (i poszewki na nie) oraz lekka piżamka. Trzeba też przyszykować dziecku kapcie, które przechowuje się 

w szatni w materiałowym worku. Warto też zanieść do przedszkola dodatkową zmianę ubrania, na wypadek gdyby 

dziecko pobrudziło się lub zmokło. Często dzieci zabierają do przedszkola zabawki – choć każda placówka ma w tej 

sprawie swoje zasady. Każde przedszkole udostępnia rodzicom listę potrzebnych rzeczy, „wyprawkę przedszkolaka”.

Warto też wiedzieć, że tryb pracy przedszkoli zmienia się na lato – w lipcu i sierpniu działają tylko niektóre przedszko-

la, tzw. dyżurne.

Gotowość szkolna – co to takiego?

Pięciolatki przechodzą w przedszkolu badania pod kątem „gotowości szkolnej” – psycholog i pedagog przyglądają się 

rozwojowi dzieci, ich umiejętnościom i emocjom, pod kątem przygotowania dziecka do edukacji w szkole. Specjaliści 

przyglądają się nie temu, czy dziecko zna literki, ale temu, jak rozwiązuje problemy, czy potrafi skoncentrować się na 

zadaniu, czy wykazuje zainteresowanie nową wiedzą, jak radzi sobie z własnymi emocjami. Ostatecznie o momencie 

rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dziecko decydują rodzice (jeśli chcą, by dziecko rozpoczęło edukację wcześniej niż 

po ukończeniu 7 roku życia). Specjaliści w przedszkolu mogą pomóc rodzicom ocenić możliwości dziecka.

Warto też być w kontakcie z psychologiem przedszkolnym – może on zwrócić uwagę rodzica na wszelkie specjalne 

potrzeby edukacyjne dziecka. Ich diagnoza na wczesnym etapie jest ważna, daje czas, by dobrze zaplanować dalszą 

edukację dziecka i udzielić mu szybko potrzebnego wsparcia.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zadaniem poradni jest badanie dzieci, które  mają różne dodatkowe potrzeby edukacyjne oraz ocena gotowości szkol-

nej dzieci. Niektóre poradnie skupiają się tylko na diagnozie (np. stwierdzają dysleksję czy zaburzenia koncentracji), 

inne oferują też dzieciom terapię i różne zajęcia rozwijające.

Jeśli rodzice chcą posłać dziecko wcześniej do szkoły lub opóźnić moment rozpoczęcia nauki przez dziecko, będą 

potrzebować opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  Poradnie oceniają, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia 

nauki, lub czy wymaga jeszcze czasu, zanim pójdzie do szkoły. Specjaliści poradni mogą też ocenić, czy dziecko rozwija 

się harmonijnie, czy ma jakieś trudności.

Poradnie mogą wystawić dziecku dwa rodzaje dokumentów:

- opinie – czyli wskazówki dla szkoły dziecka dotyczące szczególnych potrzeb edukacyjnych. Dzięki opinii dziecko 

może np. uzyskać w szkole dodatkowe lekcje indywidualne lub w małej grupie z przedmiotu, z którym ma trudności.

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – dokumenty, które uprawniają dzieci do specjalnego traktowania 

(np. korzystania z dodatkowej pomocy edukacyjnej w szkołach integracyjnych, nauki indywidualnej) lub do nauki w 

szkole specjalistycznej (np. dla dzieci niewidomych, nauki w szkole integracyjnej).

Uwaga! Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to nie to samo, co 

orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument 

wydawany przez specjalną komisję medyczną. Stwierdza stan zdrowia dziecka. 

Nie daje jednak dziecku żadnych przywilejów w edukacji. Do tego potrzebne 

jest właśnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez 

poradnię. Nie każde dziecko niepełnosprawne uzyskuje orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.
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Witaj szkoło!

Każde dziecko w Polsce w wieku od 7 lat ma prawo i obowiązek edukacji – w tym wieku rozpoczyna się edukację 

w szkole. Bez względu na status prawny swój lub rodziców, kraj pochodzenia, wszelkie inne czynniki, dziecko ma 
obowiązek korzystać z edukacji. 

Obowiązek szkolny kończy się, gdy dziecko kończy 16 lat, lub kończy gimnazjum (gdy nastąpi pierwsze z tych zdarzeń). 

W wieku od 16 do 18 lat dzieci mają obowiązek nauki, ale już niekoniecznie w szkole. W tym czasie mogą np. korzystać 

ze stażu zawodowego.

Zapisy do szkoły

Każde dziecko w wieku szkolnym ma obowiązek edukacji. W rezultacie, dziecko musi być przyjęte do szkoły. 

Zobowiązana do jego przyjęcia jest szkoła obwodowa – to znaczy przypisana do rejonu, w którym dziecko mieszka. 

Szkoła obwodowa nie może odmówić przyjęcia ucznia, np. twierdząc, że nie ma wolnych miejsc. Informacje o tym, 

która szkoła jest obwodowa dla Ciebie możesz uzyskać w urzędzie gminy/dzielnicy.

Rodzice mogą też składać wnioski o przyjęcie dziecka do innej szkoły niż obwodowa  – jednak inne szkoły nie mają 

obowiązku przyjąć ucznia, który nie mieszka w ich rejonie, gdy nie mają miejsca. Można też ubiegać się o przyjęcie 

do kilku szkół – i dokonać ostatecznego wyboru już po uzyskaniu informacji, do których z nich dziecko mogłoby być 

przyjęte.

Podobnie jak w przypadku przedszkoli sytuacja rodzinna i osobista dziecka jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły: 

pierwszeństwo w przyjęciu mają np. dzieci samotnych rodziców, dotknięte niepełnosprawnością, takie, którego ro-

dzeństwo chodzi już do danej szkoły.

System zgłaszania dzieci do szkół odbywa się często przez Internet. Terminy rekrutacji, lista szkół i kolejne kroki do 

wykonania w Warszawie opisane są na stronie:  

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa.  

W innych miejscowościach informacje na ten temat są dostępne w szkołach lub w urzędzie gminy. 

Proces zgłaszania dziecka do szkoły rozpoczyna się w marcu. System wymaga od rodzica podejmowania kilku czynno-

ści w określonych terminach – trzeba śledzić ten proces, gdyż inaczej dziecko wykreślane jest z kolejnych etapów re-

krutacji. Proces kończy się w maju – wtedy też gminy podają informacje, w których szkołach są jeszcze wolne miejsca. 

Warto wiedzieć, że dziecko można zgłosić do szkoły także po zakończeniu rekrutacji, jednak wówczas będzie przyjęte 

tylko w ramach dostępnych miejsc.

Organizacja pracy szkoły

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września (lub w pierwszy dzień pracujący po 1 września, gdy wypada on w sobotę lub 

niedzielę), a kończy pod koniec czerwca. Ostatni tydzień czerwca, lipiec i sierpień to czas wolny od lekcji.

Dzieci mają zajęcia od poniedziałku do piątku. Co roku nieco inne są przerwy w roku szkolnym – o czym rodzice infor-

mowani są w szkole na początku roku. Niektóre przerwy zależne są od katolickich świąt: 

• w grudniu dzieci zwykle mają wolne od 22 grudnia z okazji Świąt Bożego Narodzenia (co najmniej do 27 grud-

nia, choć zdarza się, że nawet do pierwszego tygodnia stycznia),

• zimą (styczeń-marzec) – ferie zimowe. Dwa tygodnie przerwy w nauce przypada w różnym terminie w zależno-

ści od województwa (co roku kalendarz ferii się  zmienia)

•  wiosną – w czasie Świąt Wielkanocnych (marzec-kwiecień) szkoła nie pracuje przez prawie tydzień,

•  w dni świąt państwowych – np. 11 listopada, 1 i 3 maja.

Co do zasady szkoły w Polsce są koedukacyjne – dziewczynki i chłopcy uczą się razem. Istnieją szkoły kształcące wy-

łącznie dziewczynki lub chłopców, niemal zawsze są to szkoły prywatne, prowadzone przez zakony katolickie.

Szkoła i koszty

Edukacja w Polsce jest bezpłatna, jednak rodzice ponoszą różne koszty, m.in.:

• Podręczniki. Niektóre roczniki otrzymują obecnie podręczniki bezpłatnie, inne – muszą sami je kupić.

• Ubezpieczenie dziecka. Co roku szkoła ubezpiecza dzieci uczęszczające do szkoły. Można nie opłacić składki 



12

w szkole, pod warunkiem, że rodzic samodzielnie ubezpieczy dziecko.

• Składki na komitet rodzicielski. Środki zbierane od rodziców przez rodziców. W każdej szkole działa „Rada 

Rodziców”, czyli grono, które reprezentuje rodziców w szkole. Rada zbiera środki, które później przeznacza na 

różne potrzeby dzieci: nagrody w konkursach, dodatkowe zajęcia dla uczniów, kursy itp. 

• Wycieczki. Z reguły rodzice pokrywają koszty dodatkowych atrakcji organizowanych dla dzieci: wycieczek, 

wyjść do kina, teatru, zoo itp. W starszych klasach organizowane są kilkudniowe wyjazdy (nawet tygodniowe 

lub dłuższe „zielone szkoły”, podczas których dzieci łączą zabawę z nauką w atrakcyjnym turystycznie miejscu). 

Udział w wycieczkach nie jest obowiązkowy.

• Fundusz klasowy. Dobrowolna składka rodziców jednej klasy na wspólne wydatki różnego rodzaju (koszty 

drobnych atrakcji dla dzieci albo kwiatów dla nauczycieli). 

Z drugiej strony, rodzice mogą liczyć na pomoc finansową na pokrycie kosztów edukacji. W zależności od dochodów 

rodziny (gdy dochód w rodzinie nie przekracza 574 zł netto na osobę) cudzoziemcy, którzy posiadają prawo stałego 

pobytu w Polsce na dowolnej podstawie mogą liczyć na:

• Dopłatę do podręczników szkolnych 

• Dopłatę do kosztów szkolnych obiadów

• Pomoc w pokryciu kosztów bieżącego funkcjonowania dziecka w szkole.

Informacji na temat tej pomocy można szukać w szkole lub w ośrodku pomocy społecznej w urzędzie gminy.

Prawa ucznia cudzoziemskiego

Dzieci cudzoziemskie, szczególnie te, które nie znają biegle języka polskiego, mogą skorzystać z dodatkowej pomocy 

w polskiej szkole. Tę pomoc powinna zaoferować szkoła, bez potrzeby wnioskowania o nią.

• Dodatkowe lekcje języka polskiego – przysługują one dzieciom, które nie posługują się biegle językiem polskim 

(2- 5 godzin w tygodniu).

• Dodatkowe lekcje wyrównawcze – lekcje, które pozwalają dzieciom uzupełnić szkolne zaległości lub różnice 

w materiale szkolnym w stosunku do programu kraju, w którym uczyły się wcześniej (1 godzina tygodniowo 

z każdego przedmiotu, z którego uczeń ma zaległości, przez pierwszy rok nauki).

Szkoły, w których uczy się większa liczba dzieci cudzoziemskich mają możliwość zatrudnić tzw. asystenta kulturowe-

go. Jest to osoba, która zna język i kulturę cudzoziemskich uczniów i pomaga uczniom i nauczycielom porozumieć się 

w różnych szkolnych sprawach. Często asystent służy też pomocą rodzicom uczniów w kontakcie ze szkołą.

Jednym z przedmiotów nauczania w polskiej szkole jest religia katolicka — jej nauka jest dobrowolna. Każdy rodzic 

wybiera na początku roku, czy dziecko będzie uczyło się religii, etyki, obu tych przedmiotów czy żadnego.

Prawa i obowiązki rodzica

Podstawowym obowiązkiem rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko chodziło do szkoły. Edukacja dzieci w wieku od 

7 do 18 lat jest obowiązkowa, za nieposyłanie dziecka do szkoły rodzic może być nawet ukarany karą grzywny. Rodzic 

ma prawo do informacji na temat funkcjonowania swojego dziecka w szkole. Ma też obowiązek pozostawania w kon-

takcie ze szkołą.

Zebrania rodziców

W polskiej szkole działa system regularnych spotkań nauczyciela wychowawcy z rodzicami. Zebrania rodziców dzieci 

chodzących do jednej klasy odbywają się zwykle raz w miesiącu i udział w nich jest obowiązkowy. W starszych klasach 

odbywają się też raz w miesiącu „dni otwarte” – czyli dni, w których rodzic może porozmawiać ze wszystkimi nauczy-

cielami przedmiotowymi swojego dziecka. 

Jeśli rodzic nie mówi po polsku i ma trudność z porozumieniem się z nauczycielami – warto umówić się na początku 

roku szkolnego z wychowawcą na taki system spotkań czy wymiany informacji o dziecku, jaki w przypadku danej 
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rodziny jest możliwy. Można poprosić nauczyciela o indywidualny kontakt, o spotkanie w małym gronie nauczycieli 

tak, aby jeden z nich mógł tłumaczyć rozmowę pozostałym,  poszukać pomocy tłumacza w organizacji pozarządowej 

czy poszukać jeszcze innego rozwiązania. Ważne jest, aby nauczyciel wiedział, że dziecko jest otoczone troską i wspie-

rane w nauce – nawet jeśli trudno jest Ci to bezpośrednio wyrazić.

Komunikacja z nauczycielami

W wielu szkołach działają także tzw. dzienniki elektroniczne, poprzez które nauczyciele przekazują rodzicom ważne 

informacje online. Są to zarówno wiadomości o ocenach dzieci, jak również zadania domowe i informacje np. o wy-

cieczkach szkolnych.

Dziecko może opuszczać zajęcia szkolne tylko w uzasadnionych przypadkach, np. choroba, ważne sprawy rodzinne. 

O nieobecności dziecka rodzic powinien poinformować szkołę lub napisać usprawiedliwienie – poprzez dziennik elek-

troniczny lub poprzez dzienniczek ucznia (zeszyt, poprzez który prowadzona jest korespondencja rodzic-nauczyciel).

Gdy dziecko ma szczególne potrzeby…

W Polsce istnieje system szkół odpowiadających na szczególne potrzeby dzieci: są szkoły dla dzieci uzdolnionych 

muzycznie, sportowo. Zapisanie się do takiej szkoły wymaga dodatkowo egzaminu sprawdzającego umiejętności czy 

predyspozycje dziecka w danej dziedzinie.

Są też szkoły dla dzieci, które wymagają dodatkowego wsparcia w edukacji z różnych powodów: np. szkoły dla dzieci 

niewidomych, głuchych, głuchoniemych, niepełnosprawnych intelektualnie. Korzystanie z tych szkół jest możliwe 

wtedy, gdy dziecko ma tzw. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument wystawiony przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną (więcej na ten temat w rozdziale o poradniach psychologiczno-pedagogicznych). Dzieci 

niepełnosprawne, które są w stanie korzystać  z edukacji w zwykłej szkole, mają taką możliwość.

Są też w Polsce tzw. szkoły integracyjne.  W takich szkołach uczą się razem dzieci pełno- i niepełnosprawne. Klasy 

w szkołach integracyjnych są mniej liczne, często z jedną grupą dzieci pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli.
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Część II: 

Opieka zdrowotna dla dziecka
 
Status prawny a prawo do opieki zdrowotnej

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ

Dobrowolne ubezpieczenie - polisy

Jak wybrać lekarza pediatrę?

Lekarze specjaliści

Zwolnienie lekarskie

Badania przesiewowe

Szczepienia

Stomatologia dzieci i leczenie wad zgryzu

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym

Sytuacje wyjątkowe 

Status prawny a prawo do opieki zdrowotnej

Dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce zależy od tego, czy dana osoba jest ubezpieczona. Z kolei możli-

wość ubezpieczenia zależy od tego, czy cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie. Z reguły, ubezpieczenie zyskuje się 

w Polsce po podjęciu pracy. Pracodawca, podpisując umowę o pracę, jest zobowiązany zgłosić pracownika do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Obowiązek ten istnieje także w związku z podpisaniem umowy zlecenia. Należy pa-

miętać, że podpisując z pracodawcą umowę o dzieło, pracownik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
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Jeśli dzieci i współmałżonek / współmałżonka nie są jeszcze ubezpieczeni, należy wystąpić do pracodawcy o zgłosze-

nie ich do ZUS. Po zgłoszeniu uzyskujemy ubezpieczenie zdrowotne – daje ono prawo do bezpłatnego korzystania z 

państwowej służby ochrony zdrowia. 

UWAGA! Po porodzie jak najszybciej zgłoś narodziny dziecka do ubezpieczenia (za 

pośrednictwem pracodawcy lub samodzielnie). 

Ponadto bezpłatnym ubezpieczeniem objęci są:

• Uchodźcy i osoby z ochroną uzupełniającą (w ramach programów integracyjnych, przez 12 miesięcy od czasu 

uzyskania ochrony),

• Osoby zarejestrowane jako bezrobotne (to ubezpieczenie może też obejmować współmałżonka i dzieci),

Cudzoziemcy objęci ubezpieczeniem są traktowani przez polską służbę zdrowia tak, jak Polacy. Cudzoziemcy nieubez-

pieczeni – co do zasady mogą korzystać z pomocy medycznej odpłatnie.

 

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ

Cudzoziemiec przebywający legalnie w Polsce ma możliwość samodzielnego wykupienia ubezpieczenia zdro-

wotnego. W tym celu trzeba zarejestrować się w Narodowym Funduszu Zdrowia (http://www.nfz.gov.pl/
dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/). Następnie należy złożyć 

dokumenty w sprawie ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ZUS (www.zus.pl). Druk dotyczą-

cy osoby ubezpieczonej nosi numer ZUS ZZA. Dokument dotyczący członków rodziny osoby ubezpieczonej 

to ZUS ZCNA. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą (właściwa placówka zależy od miejsca 

zamieszkania).

Koszt dobrowolnego ubezpieczenia nieznacznie zmienia się co kwartał. W chwili pisania tej publikacji (lipiec 2016 r.) 

wynosiło ono 378,17 zł  miesięcznie. Dla studentów spoza Unii Europejskiej obowiązuje inna stawka za dobrowolne 

ubezpieczenie w NFZ – 46,80 zł miesięcznie,

Wybierając lekarza czy placówkę ochrony zdrowia trzeba koniecznie zwrócić uwagę, czy jest to placówka publiczna 

(zwykle ma wówczas przy wejściu informację „Narodowy Fundusz Zdrowia”). W Polsce działa też rozbudowana sieć 

przychodni i poradni zdrowia niepublicznych – korzystanie z nich jest zawsze odpłatne.

UWAGA! Prawo do korzystania z pomocy medycznej wygasa 30 dni po 

zakończeniu opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownik jest więc 

ubezpieczony jeszcze miesiąc po zakończeniu pracy. Z kolei prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną, wygasa po 

6 miesiącach od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów. Natomiast 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą, 

wygasa po 4 miesiącach od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy 

studentów. 

Ubiegający się o przyznanie emerytury lub renty ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w czasie trwa-

nia postępowania o przyznanie tych świadczeń.

Dobrowolne ubezpieczenie - polisy

Prawo do korzystania z pomocy medycznej dają też polisy ubezpieczeniowe – wykupione przed przyjazdem do Polski. 

Zakres pomocy medycznej dostępnej w Polsce będzie zależał od treści tej polisy – polisa określa, jakiego rodzaju 
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świadczenia medyczne obejmuje. Polisę można wykupić np. w firmie Falck czy PZU Życie S.A. Jej miesięczny koszt 

zaczyna się od 60 zł, w zależności od zakresu ubezpieczenia.

Niektóre zakłady pracy wykupują swoim pracownikom pakiety opieki medycznej w firmach oferujących usługi me-

dyczne: np. Luxmed, Medicover i in. – wówczas pracownicy mogą dodatkowo (niezależnie od ubezpieczenia) korzystać 

z usług medycznych w ramach zapewnionych przez firmę.

Jak wybrać lekarza pediatrę?

Rodzice w Polsce mają prawo wybrać lekarza, który będzie leczył ich dzieci – jeśli tylko w Twojej miejscowości jest 

kilku lekarzy do wyboru. Należy to zrobić jak najwcześniej, aby lekarz czuwał też nad kalendarzem szczepień dziec-

ka (pierwsze są zaplanowane na 6. tydzień życia dziecka). Dziecko trzeba zarejestrować w przychodni i wypełnić 

formularz, w którym wskazuje się wybranego dla dziecka lekarza. Lekarza można zmienić, ale nie częściej niż dwa 

razy w ciągu roku.

Dokonując wyboru lekarza warto wziąć pod uwagę, jak daleko poradnia zdrowia jest od Twojego domu, w jakich 

godzinach i jak często przyjmuje lekarz, czy możesz się z nim/nią swobodnie porozumieć (czy zna języki obce), czy 

lekarz jest dostępny w nagłych wypadkach, czy możesz mieć z nim/nią kontakt telefoniczny itp. 

Do rejestracji dziecka nie jest konieczny numer PESEL dziecka, ale informację o nim należy dostarczyć do 

poradni po jego uzyskaniu, nie później niż w ciągu 6 miesięcy – inaczej dziecko zostanie skreślone z listy 

pacjentów.

Szczegółowe informacje o poradniach w Twojej okolicy możesz uzyskać pod numerem telefonu swojego oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia, który znajdziesz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl.

Lekarze specjaliści

Rodzic ma możliwość skorzystania z pomocy lekarzy specjalistów dopiero posiadając skierowanie od lekarza pierw-

szego kontaktu (pediatry, lekarza rodzinnego). Ten lekarz powinien też wskazać, gdzie szukać potrzebnych lekarzy 

specjalistów. Informacje o lekarzach specjalistach (adresy przychodni) można też znaleźć w poradni zdrowia. W 

przypadku niektórych specjalizacji na wizytę u lekarza specjalisty czeka się bardzo długo – warto wówczas poszukać 

terminów w kilku różnych placówkach, wybierając najbardziej dogodny termin.

Zwolnienie lekarskie

W przypadku choroby dziecka lekarz może wypisać (gdy jest taka potrzeba) zwolnienie lekarskie: dla dziecka do 

szkoły, lub dla rodzica – w celu opieki nad chorym dzieckiem. Rodzic, który pracuje na umowę o pracę ma prawo do dni 

wolnych w celu opieki nad chorym dzieckiem. W przypadku umów zleceń/dzieła sprawa ta wymaga indywidualnego 

uzgodnienia pracownika i pracodawcy.

Badania przesiewowe

W przedszkolu i szkole prowadzone są tzw. badania przesiewowe – badania całej populacji dzieci, których celem 

jest wczesne wykrycie ewentualnych chorób. W ten sposób bada się wszystkie dzieci. Prowadzone są ogólne 

badania rozwoju (wzrost, waga, postawa dzieci), także badania wzroku i słuchu. W przypadku, gdy lekarz stwier-

dzi nieprawidłowość słuchu, wzroku, postawy, inne – rodzice otrzymują informację i są kierowani do lekarza 

specjalisty.

Badanie przesiewowe jest bezpłatne.



18

Szczepienia 

Szczepienia – to forma ochrony dzieci przed groźnymi chorobami zakaźnymi. Daje dzieciom odporność na te choroby. 

W Polsce są szczepienia obowiązkowe i zalecane, które podawane są dzieciom według określonego kalendarza. Koszt 

szczepień obowiązkowych ponosi państwo (jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem, w przeciwnym razie koszt pono-

szą rodzice), zalecanych – rodzice dziecka.

Obecnie do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (polio-

myelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) oraz zakażeniom 

przeciwko Haemophilus influenzae typu B (Hib). 

W przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka (m.in. dzieci dotknięte chorobą układu nerwowego, przewlekłymi 

chorobami serca, zarażone HIV, po przeszczepach) obowiązkowe są też szczepienia przeciwko: pneumokokom, ospie 

wietrznej, błonicy, tężcowi i wściekliźnie.

Pierwsze szczepienia przeciwko gruźlicy i WZW typu B dziecko otrzymuje już w pierwszych dobach życia, kiedy 

przebywa na szpitalnym oddziale noworodkowym. Kolejne szczepienia (przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW 

typu B, Hemophilus influenzea typ B i ewentualnie szczepienia z grupy zalecanych), które najlepiej wykonać w 6 – 8 ty-

godniu życia dziecka, należy umówić w wybranej poradni. 

Na rynku dostępne są odpłatnie tzw. szczepionki skojarzone – 5 w 1 lub 6 w 1 – które uodparniają organizm jednocze-

śnie przeciw kilku chorobom zakaźnym. Stosując je, zmniejszamy liczbę zastrzyków, które przyjmuje dziecko. Niestety, 

ich wadą jest cena. Pełen cykl podań szczepionki 6 w 1 kosztuje około 800 zł.

Zalecane jest także odpłatne szczepienie dzieci przeciw rotawirusom, pneumokokom, meningokokom, ospie wietrznej. 

Nie są one jednak obowiązkowe i nie wszyscy rodzice decydują się na ich podanie.

Wszystkie szczepienia wykonuje się tylko, gdy dziecko jest zdrowe. W przypadku choroby dziecka lekarz ustala inny 

termin szczepienia. Trzeba też pamiętać , że szczepienia mogą wywoływać różne powikłania. Od zaczerwienienia 

i obrzęku w miejscu wkłucia, gorączkę, bóle głowy, nudności aż po bardziej skomplikowane schorzenia. Lekarze jednak 

podkreślają, że korzystniejsze dla dziecka są szczepienia, niż narażenie go na zachorowanie na poważne choroby 

zakaźne.

Aktualne zalecenia dotyczące szczepień można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  

 www.gis.gov.pl 

w zakładce Zdrowie/Szczepienia ochronne natomiast aktualne informacje o wszystkich szczepionkach zarejestrowa-

nych w Polsce, jak również informacje ogólne o szczepionkach, sposobie organizacji szczepień, nowościach dostępne 

są na portalu  

 www.szczepienia.pzh.gov.pl.

Stomatologia dzieci i leczenie wad zgryzu

Opieka stomatologiczna (dentysta, ortodonta) są w Polsce dostępne bezpłatnie tylko dla osób ubezpieczonych. Osoby 

nieubezpieczone mogą korzystać z pomocy stomatologicznej odpłatnie. Pakiet bezpłatnej oferty dla ubezpieczonych 

dzieci do 18 roku życia obejmuje:

• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej jeden raz w roku;

• badanie lekarskie kontrolne trzy razy w roku;

• lakowanie zębów szóstych (raz do ukończenia 7. r.ż.);

• lakierowanie wszystkich zębów stałych;

• impregnacja zębiny zębów mlecznych;

• kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;

• leczenie chorób przyzębia;

• leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 r.ż.  – aparat ruchomy;

• „białe plomby” w zębach 1, 2, 3. W pozostałych – „szare”;

• leczenie próchnicy zębów;
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Wiek dziecka

Po urodzeniu

2. miesiąc

3.-4. miesiąc

5.-6. miesiąc

7. miesiąc

13.-14. miesiąc

16.-18. miesiąc

2. rok

6. rok

10. rok

14. rok

19. rok

Gruźlica 
(BCG)

X

WZW  
typu B

I dawka

II dawka

III dawka

Błonica, 
tężec, krztu-

siec (DTP)

I dawka

II dawka

III dawka

IV dawka

I dawka 
przypomi-

nająca

Odra, świn-
ka, różyczka 

(MMR)

I dawka

I dawka 
przypomi-

nająca

Błonica, 

tężec (dT)

II dawka 
przypomi-

nająca

II dawka 
przypomi-

nająca

Hib

I dawka

II dawka

III dawka

IV dawka

Polio

I dawka

II dawka

III dawka

I dawka 
przypomi-

nająca

TABELA SZCZEPIEŃ
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• leczenie kanałowe wszystkich zębów (do trzech kanałów w zębie. Jeśli więcej – dodatkowy kanał jest 

odpłatny);

• znieczulenie;

• czyszczenie kamienia nazębnego jeden raz w roku;

• leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;

• usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi chirurgiczne.

W ramach ubezpieczenia można też zapisać dziecko na wizytę adaptacyjną – czyli jakby zapoznanie się z gabinetem 

dentystycznym. Taka wizyta jest dostępna dla dzieci do ukończenia 6 roku życia.

W ramach ubezpieczenia dzieciom przysługuje też leczenie wad zgryzu:

• leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12 roku życia;

• kontrola aparatu wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych – do ukończenia 13 roku życia;

• zdjęcie pantomograficzne – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego;

• naprawa aparatu jeden raz w roku kalendarzowym – do ukończenia 13 roku życia;

• korekcyjne szlifowanie zębów;

• proteza dziecięca częściowa i całkowita.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym

W Polsce działają różne instytucje i organizacje pozarządowe, które wspierają rodziców dzieci niepełnosprawnych – 

starając się, aby jak najpełniej mogły one rozwijać się i cieszyć życiem. Każde dziecko niepełnosprawne i jego rodzina 

ma inną sytuację i inne potrzeby – trudno tu opisać pakiet dostępnej pomocy. Wsparcie dostępne jest dla tych cudzo-

ziemców, którzy mają prawo do korzystania w Polsce z opieki społecznej (oznacza to głównie osoby posiadające prawo 

do stałego pobytu w Polsce na różnych podstawach). Warto wiedzieć, że:

• stwierdzenie niepełnosprawności u dziecka daje mu dostęp do różnego rodzaju dodatkowej pomocy ze strony 

państwa;

• dzieci niepełnosprawne mogą korzystać z edukacji. W zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności 

mogą korzystać ze szkół specjalnych, integracyjnych lub uczęszczać do zwykłych szkół;

• istnieje państwowy system wsparcia dzieci w transporcie do szkół;

• istnieje system zasiłków finansowych dla rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne (więcej infor-

macji można szukać w ośrodkach pomocy społecznej), także wsparcia przewidzianego na pokrycie kosztów 

rehabilitacji (więcej informacji: www.pfron.org.pl) 

Sytuacje wyjątkowe 

W przypadku nagłej choroby lub wypadku, bezpłatna pomoc będzie udzielona osobom pochodzącym z Albanii, Bośni 

i Hercegowiny, Czarnogóry, Federacji Rosyjskiej oraz Serbii – na mocy umów dwustronnych. Warunkiem uzyskania tej 

pomocy jest posiadanie ważnej wizy. 

Bezpłatna pomoc medyczna w nagłych wypadkach jest też dostępna dla posiadaczy Karty Polaka.

Pozostali cudzoziemcy otrzymają rachunek za udzieloną pomoc.

W przypadku zagrożenia życia każdy człowiek ma prawo do pomocy ratowniczych służb medycznych. Na podstawie 

art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków pu-

blicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ratownictwo medyczne jest dostępne bezpłatnie 

dla każdego w sytuacji zagrożenia życia, bez względu na ubezpieczenie czy legalność pobytu.
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Karetka pogotowia

W sytuacji zagrożenia życia każdy może wezwać karetkę pogotowia (telefon 112). 

Warto wiedzieć, że za nieuzasadnione wezwanie karetki osoba wzywająca płaci.  Należy więc korzystać z karetki rze-

czywiście w sytuacjach, które tego wymagają.

Ostry dyżur

Zawsze w Twojej okolicy działa szpital, który ma tzw. „ostry dyżur”, tj. oferuje pomoc lekarzy specjalistów w nagłych 

wypadkach, zagrażających życiu lub zdrowiu, 24 godziny na dobę. Pomoc jest oferowana w poważnych, nagłych sy-

tuacjach – duszności, zatrucia, złamania, urazu oka itp. Lekarz udzieli doraźnej pomocy, ale np. nie wypisuje zwolnień 

z pracy, nie leczy chorób przewlekłych czy nie mających nagłego charakteru.
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Zasiłek macierzyński

Kobiety, które pracują na podstawie umowy o pracę, prowadzą własną działalność gospodarczą albo pracują na umowę 

zlecenie i opłacają dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do urlopu macierzyńskiego, w czasie 

którego mają prawo do pobierania wynagrodzenia w wysokości 100 procent wcześniej uzyskiwanych zarobków. Urlop 

macierzyński może trwać do 20 tygodni (z tego co najmniej 14 tygodni musi wykorzystać matka po porodzie). 

Prawo przewiduje też dodatkowy urlop rodzicielski – kolejne 32 tygodnie urlopu (które może też w niektórych wypad-

kach wykorzystać ojciec dziecka). W tym czasie rodzic ma prawo do 60 procent wcześniejszego wynagrodzenia.

Jeżeli w ciągu dwóch tygodni po porodzie kobieta złoży wniosek od razu o oba urlopy i zasiłki – macierzyński i rodzi-

cielski – wówczas otrzymuje 80 procent wynagrodzenia za cały czas trwania tych urlopów.

O urlopy i zasiłki należy złożyć wniosek u pracodawcy, przed rozpoczęciem korzystania z zasiłków.

Część III: 

Wsparcie finansowe dla rodzin 

Zasiłek macierzyński

Świadczenia rodzinne po urodzeniu dziecka  
(tzw. „kosiniakowe”)

Becikowe

Zasiłek rodzinny 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Wsparcie dziecka niepełnosprawnego

Ulgi podatkowe dla rodziny

Alimenty 
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Warto wiedzieć, że prawo do urlopu macierzyńskiego ma też kobieta w sytuacji, gdy jej umowa o pracę wygasa wkrót-

ce po porodzie. Kobieta zachowuje prawo do zasiłku na czas urlopu macierzyńskiego, nawet gdy jej umowa wygasa 

wcześniej. Wówczas zasiłek opłaca ZUS (pracodawca powinien przekazać ZUS dokumentację pracownika).

Świadczenie rodzinne po urodzeniu dziecka  
(tzw. „kosiniakowe”)

Polskie prawo przewiduje też zasiłek dla osób nieubezpieczonych w ZUS (matek, w niektórych przypadkach ojców), 

przez pierwsze 52 tygodnie życia dziecka (czas jest nieco dłuższy w przypadku narodzin dwojaczków, trojaczków – 

odpowiednio 65 i 67 tygodni). Ten zasiłek jest dostępny również dla cudzoziemców, którzy posiadają w Polsce kartę 

pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, a także uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą. 

Zasiłek wynosi 1000 złotych miesięcznie, stanowi nieopodatkowany dochód dla rodziny (nie płaci się od niego po-

datku, ale wlicza do dochodów rodziny przy obliczaniu tych dochodów przy kalkulacji innych zasiłków). Mogą z niego 

korzystać np. studenci, osoby nieubezpieczone, osoby zatrudnione na umowy o dzieło albo umowy zlecenia.

Zasiłek nie przysługuje w dwóch przypadkach:

- jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka dostaje zasiłek macierzyński,

 - gdy oboje rodzice chcą pobierać świadczenie rodzicielskie w tym samym czasie na to samo dziecko.

Wypłatami świadczenia zajmują się różne instytucje, w zależności od miejsca zamieszkania. Informacji, gdzie złożyć 

wniosek, należy zasięgnąć w urzędzie gminy lub dzielnicy.

Becikowe

Becikowe to jednorazowa pomoc finansowa z tytułu urodzenia się dziecka, w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. 

Mogą wnioskować o tę pomoc także cudzoziemcy posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” oraz 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł 

netto, a także udokumentowane pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarza w czasie ciąży (od 10 tygodnia ciąży).

Wniosek o wypłatę „becikowego” można złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Rodziny o bardzo 

niskich dochodach (poniżej 674 zł/na osobę) mogą wnioskować o dodatkowy 1000 zł jako dodatek do becikowego.

Becikowe wypłacają gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej. 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny to rodzaj finansowego wsparcia dla rodzin, który ma pomóc pokryć część kosztów utrzymania dziec-

ka. Prawo do tego zasiłku mają także cudzoziemcy, którzy:

• posiadają w Polsce kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (oprócz studentów i posiadaczy kart krót-

koterminowych – na czas krótszy niż 6 miesięcy). 

• posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Wniosek w sprawie uzyskania zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy/dzielnicy w swoim miejscu 

zamieszkania.

Zasiłek wypłacany jest co miesiąc rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka albo 

pełnoletniej osobie uczącej się, gdy jest pozbawiona opieki rodziców. Przysługuje dzieciom do 18 roku życia. Może też 

Zasiłek rodzinny
Dziecko do 5 r.ż

89 zł / mies.

Dziecko 5-18 lat

118 zł / mies.

Dziecko 19-24 lata

129 zł / mies.
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być wypłacany osobom do 21 roku życia, jeśli kontynuują naukę, a także osobom niepełnosprawnym (w stopniu umiar-

kowanym lub znacznym) do 24 roku życia, gdy kontynuują studia wyższe lub szkołę.

Pomoc ta nie przysługuje dzieciom umieszczonym w placówkach oferujących całodzienne utrzymanie, a także mło-

dym ludziom, którzy zawarli związek małżeński. Nie należy się zasiłek na dziecko, gdy rodzic pobiera je już w innym 

kraju. Prawo przewiduje też kilka sytuacji, gdy zasiłek nie należy się po rozwodzie rodziców (warto wspomnieć, że po 

rozwodzie prawo do zasiłków rodzinnych ma to z rodziców, które rzeczywiście opiekuje się dzieckiem).

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego zależy od dochodów rodziny. Zasiłek 

rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. 

Dochód, czyli kwota netto, którą dysponuje rodzina po odliczeniu podatku oraz 

obowiązkowych składek.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny  

w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 

764,00 zł. 

Informacje o składaniu wniosku i potrzebnych załącznikach dla mieszkańców Warszawy są dostępne tutaj (w j. pol-

skim):  

 http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/przyznanie-zasilku-rodzinnego. 

Informacji o zasiłkach rodzinnych należy szukać w urzędach gminy lub dzielnicy.

Dużo informacji o pomocy dla rodzin w Polsce znajdziesz na stronach:  

 www.rodzina.gov.pl

oraz  

 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/  

Uwaga! Nie można wnioskować o zasiłki rodzinne na dzieci, które pozostają w kraju pochodzenia rodzica – nawet, 

jeśli rodzic regularnie wspiera dziecko finansowo. Zasiłek można uzyskać (spełniając pozostałe kryteria) wyłącznie na 

dzieci przebywające z rodzicem w Polsce. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Osoby, które otrzymują zasiłek rodzinny, mogą także wnioskować o uzyskanie dodatków do zasiłku rodzinnego:

• dodatek dla rodzin wielodzietnych (90 zł/mies. na trzecie i kolejne dziecko),

• dodatek dla samotnych rodziców (185 zł/mies., gdy rodzic wychowuje jedno dziecko, 370 zł/mies., gdy wycho-

wuje więcej niż jedno dziecko)

• dodatek dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (400 zł/mies.)

• dodatek szkolny – na artykuły szkolne, na rozpoczęcie roku szkolnego  – 100 zł na dziecko (jednorazowo)

O te dodatki także wnioskuje się w urzędzie gminy/dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Zasiłki 

przysługują na dzieci zamieszkujące z rodzicem w Polsce.

Karta Dużej Rodziny

Rodziny posiadające troje dzieci lub więcej mogą wyrobić tzw. Kartę Dużej Rodziny. Ta możliwość jest też dostępna dla 

cudzoziemców, którzy posiadają w Polsce kartę stałego pobytu, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, i przebywają 

w Polsce z co najmniej trojgiem dzieci do 18 roku życia (lub 25 roku życia w przypadku dzieci uczących się). 
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Karta daje możliwość znaczących finansowych oszczędności – np. zakup tańszych biletów kolejowych, ulgi na bilety do 

parków rozrywki, kina, muzeum itp.

Więcej o Karcie:  

 https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny/

Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny:  

 https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Rodzina 500+

W 2016 roku uruchomiono w Polsce zasiłek dla rodziców wychowujących dzieci w Polsce, bez względu na ich docho-

dy, na drugie i kolejne dzieci. Świadczenie to jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18go roku życia. Oznacza to, 

że jeśli w rodzinie jest troje dzieci (8, 12, 17 lat), rodzina otrzymuje co miesiąc świadczenie w wysokości 1000 zł (na 

dwoje dzieci). Jeśli natomiast w rodzinie jest troje dzieci (8, 12, 19 lat), rodzina otrzymuje co miesiąc świadczenie w 

wysokości 500 zł (19-letnie dziecko nie jest wliczane, świadczenie przyznawane jest wyłącznie na drugie niepełnolet-

nie dziecko).

W przypadku rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto, świadczenie przysługuje też 

na pierwsze dziecko (w przypadku dzieci niepełnosprawnych dochód „progowy” to 1200 zł). 

Program Rodzina 500+ obejmuje cudzoziemców, którzy posiadają:

• zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce,

• zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

• zezwolenie na pobyt czasowy wydany w celu łączenia rodzin, pod warunkiem, że zamieszkują z dzieckiem 

w Polsce w czasie, w którym ma obowiązywać to świadczenie.

Uwaga! Jeśli masz prawo do pracy na podstawie obowiązujących w Polsce 

przepisów, a na Twojej karcie brak informacji na ten temat (nie masz adnotacji 

„dostęp do rynku pracy”), złóż wniosek o wymianę swojej karty pobytu. Bez tej 

adnotacji nie masz dostępu do świadczeń rodzinnych. 

Wniosek w sprawie świadczeń Rodzina 500+ składa się w urzędzie gminy/dzielnicy właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania. Program przewiduje wypłatę świadczeń do września 2017 r., następnie wnioski będzie trzeba składać 

raz w roku.

W przypadku wnioskowania o świadczenie na drugie i kolejne dzieci procedura jest bardzo prosta (samo wypełnienie 

wniosku). W przypadku wniosku na pierwsze dziecko rodzice muszą też wykazać dochody (zarobki, ale też wszel-

kie inne dochody: alimenty, stypendia, zasiłki, dochody uzyskiwane za granicą – w tych sprawach rodzice składają 

oświadczenia).

Oczekiwanie na wypłatę świadczenia może trwać do trzech miesięcy.

Wsparcie dziecka niepełnosprawnego

System socjalny w Polsce wspiera dodatkowo dzieci niepełnosprawne. Jak poprzednio, dostęp do świadczeń mają 

ci cudzoziemcy, którzy posiadają karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą.

Przewidziane wsparcie to:

• Zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł miesięcznie na wychowywanie dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

• Świadczenie pielęgnacyjne – 1300 zł miesięcznie dla rodzica lub opiekuna dziecka, który w celu opieki nad 

dzieckiem niepełnosprawnym rezygnuje z pracy zawodowej. Rodzic traci wówczas możliwość wszelkiego za-

robkowania (nie może np. podjąć pracy na umowę o dzieło).
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• Zasiłek dla opiekunów – 520 zł miesięcznie dla rodziców i opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, 

wymagających stałej opieki.

Do objęcia dziecka niepełnosprawnego pomocą (finansową, ale też społeczną, medyczną), potrzebne jest tzw. orze-

czenie o niepełnosprawności. Wnioski o wydanie orzeczeń należy składać we właściwym ze względu na miejsce za-

mieszkania Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Więcej informacji na ten temat można szukać 

w urzędach gminy lub dzielnicy.

Ulgi podatkowe dla rodziny

Jeśli masz dziecko, przysługuje Ci ulga podatkowa. Oznacza to, że możesz odliczyć pewną kwotę od należnego po-

datku, rozliczanego raz w roku. Dzięki tej uldze Twój podatek będzie niższy, co zwykle (w zależności od indywidualnej 

sytuacji) wiąże się z otrzymaniem zwrotu po złożeniu corocznego zeznania podatkowego. 

Ulgi podatkowe przysługują:

• na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,

•  na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

• na każde dziecko do 25. roku życia, które się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza 

się renty rodzinnej). 

Ulgi podatkowe przysługują w zależności od liczby dzieci, stażu małżeńskiego oraz dochodów. Wychowywanie wię-

cej niż jednego dziecka daje prawo do ulg podatkowych bez względu na dochody.

O uzyskanie ulgi podatkowej należy się ubiegać poprzez odpowiednie wypełnienie składanego co roku zezna-

nia podatkowego (formularza PIT). W wypełnianiu formularza PIT pomagają niektóre organizacje pozarządowe, 

m.in. Fundacja Polskie Forum Migracyjne.

Warto wiedzieć: opodatkowaniu nie podlegają wszelkie świadczenia, dodatki 

rodzinne i pielęgnacyjne. Tego rodzaju pomoc państwa jest nieopodatkowana. 

Alimenty

Alimenty to środki wypłacane przez jedno z rodziców drugiemu – na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka 

w przypadku rozwodu. Wysokość alimentów jest zasądzana przez sąd rodzinny, adekwatna do zarobków rodzica 

płacącego alimenty.

Ponadto w Polsce działa Fundusz Alimentacyjny, który zapewnia pomoc tym dzieciom, których rodzic nie płaci zasą-

dzonych alimentów (trzeba wykazać, że alimenty zostały zasądzone przez sąd, a nie są wypłacane od ponad dwóch 

miesięcy). Świadczenia alimentacyjne uzyskiwane z Funduszu Alimentacyjnego nie mogą być wyższe niż 500 zł 

miesięcznie. Mogą o nie wnioskować tylko rodzice, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł netto 

miesięcznie – na dzieci do 18 roku życia (24 lat – w przypadku dzieci uczących się; bezterminowo – w przypadku dzie-

ci niepełnosprawnych w znacznym stopniu).

Świadczenia alimentacyjne z Funduszu są dostępne tylko dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie 

zezwolenia na stały pobyt, statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, a także pochodzących z państw, z którymi 

Polska zawarła dwustronną umowę dotyczącą pomocy społecznej (m.in. z Ukrainą, Mołdawią, USA, Kanadą, Koreą 

Południową, Japonią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią).

Więcej na temat Funduszu Alimentacyjnego: 

  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/
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Wiedza o żywieniu dzieci rozwija się bardzo dynamicznie. Na tyle szybko, że zalecenia powinny się zmieniać mniej 

więcej co 3 lata. Najnowszy schemat żywienia niemowląt pochodzi z 2015 roku. To bardzo ważne, by pamiętać, że 

zalecenia obowiązujące dzisiaj mogą zmienić się za rok, czy kilka miesięcy. Obecnie Polskie Towarzystwo Pediatryczne 

dyskutuje na temat zmian w suplementacji witaminy K u noworodków i niemowląt karmionych piersią. Pamiętaj za-

tem, by nie traktować informacji zawartych w tej broszurze, jako obowiązujących na zawsze. Staraj się szukać najnow-

szych informacji o żywieniu dzieci pochodzących z zaufanych źródeł, np.: wiedza szerzona przez edukatorów Zdrowo 

Jemy, Zdrowo Rośniemy lub Instytut Matki i Dziecka. 

W niniejszej publikacji zawarte są najważniejsze informacje dotyczące żywienia małych dzieci. Pamiętaj, że są one za-

leceniami populacyjnymi, dotyczącymi dzieci zdrowych. Jeśli chciałbyś/chciałabyś ustalić indywidualny plan żywienia 

lub diety terapeutycznej, zawsze warto skonsultować się ze specjalistą z zakresu dietetyki pediatrycznej. 

Karmienie piersią – najlepsze, co możesz dać dziecku
 

Najkorzystniejszym dla zdrowia i prawidłowego rozwoju niemowlęcia rozwiązaniem jest karmienie piersią. Mamy co-

raz większą wiedzę na temat laktacji i wiemy, że mleko matki dostosowuje się do potrzeb indywidualnych karmionego 

dziecka, zawiera idealny skład i wszystkie składniki odżywcze i nieodżywcze (z małym wyjątkiem – witaminy D3 i K). 

Mleko kobiece jest łatwo przyswajalne, jest źródłem długołańcuchowych nienasyconych kwasów tłuszczowych wpły-

wających korzystnie na rozwój układu nerwowego, mózgu i wzroku dziecka. Dzięki karmieniu piersią Twoje dziecko 

będzie też odporniejsze – w skład pokarmu wchodzą związki, które podnoszą odporność, a także pozwalają łatwiej 

uporać się z ewentualną infekcją.

Karmiąc piersią powinnaś pamiętać, że: 

• Dziecko powinno być karmione na życzenie. Oznacza to, że powinno być przystawiane do piersi za każdym 

razem, kiedy widzisz, że tego potrzebuje i za każdym razem, kiedy jest to potrzebne Tobie. 

Część IV: 

Żywienie dziecka w wieku  
0-12 miesięcy 

Karmienie piersią – najlepsze, co możesz dać dziecku

Jeśli nie chcesz lub nie możesz karmić piersią…

Czy moje dziecko je odpowiednio dużo?

Żywienie dziecka w 2. półroczu życia
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• Początki laktacji są trudne – w 3-4 dobie po urodzeniu się dziecka pojawi się nawał pokarmowy. Piersi staną się 

tkliwe, bolesne, twarde. Pomóc sobie możesz przystawiając jak najczęściej noworodka, jednak i to może okazać 

się bolesne. Pogryzione sutki bolą i  może to zniechęcić Cię do dalszego karmienia. W takim wypadku śmiało 

sięgnij po laktator i spróbuj odciągać pokarm do uczucia ulgi. Poszukaj wsparcia i pomocy w poradni laktacyjnej 

(funkcjonują przy większości szpitali położniczych). 

• W początkowym okresie życia niemowlę może jeść bardzo często. Wynika to z głodu, pragnienia, ale także z 

potrzeby bliskości z Tobą. Uzbrój się w cierpliwość i zapewnij sobie wygodę podczas karmienia. Dobrze też po-

myśleć wcześniej o zorganizowaniu sobie jedzenia – szczególnie, jeśli zostajesz w domu sama przez większość 

dnia. Przyrządzenie obiadu z wiecznie głodnym niemowlęciem może okazać się nie lada wyzwaniem. Pamiętaj, 

że Twoje zdrowie, twoja dieta i Twój stan jest równie ważny jak dziecka. Podobnie jak ono dla Ciebie jest w tej 

chwili najważniejsze na świecie, tak Ty dla niego jesteś centralnym punktem świata. Dbaj o siebie. 

• Powinnaś suplementować dietę o długołańcuchowe nienasycone kwasy tłuszczowe (DHA). Jest to składnik na-

turalnie występujący w mleku kobiecym, jednak jego ilość jest zależna od diety matki. W naszej, polskiej diecie 

DHA jest składnikiem niedoborowym – naturalnie występuje w rybach morskich, których m.in. ze względu na 

wysoką cenę je się w Polsce mało. Stąd warto wprowadzić suplementację we własnym żywieniu. 

• Pamiętaj, by niezależnie od pory roku podawać dziecku witaminę D w ilości 400 jednostek międzynarodowych 

(j.m.) dziennie.  

• Pamiętaj, by suplementować witaminę K od 15 doby życia dziecka do ukończenia przez nie 3 miesięcy 1.

• Dziecka karmionego naturalnie nie dopajamy wodą. Nawet w okresie upałów – dziecko może częściej domagać 

się przystawienia do piersi, ale pokarm mamy całkowicie zaspokaja jego potrzeby.

• Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia. Nie ma 

żadnych zaleceń co do górnej granicy karmienia piersią – zaufaj w tym temacie swojemu instynktowi. 

• Uważaj na sól i cukier – ograniczaj ich ilość w diecie (to ważne ze względu na kształtowanie odpowiednich nawy-

ków u dziecka, jak i na Twoje zdrowie). Zapoznaj się z piramidą zdrowia i planuj swój jadłospis zgodnie z nią. 

• W internecie, pismach, a niekiedy nawet u lekarza spotkasz się z różnymi informacjami dotyczącymi diety 

matki karmiącej. Pamiętaj – nie ma specjalnych zaleceń dotyczących sposobu żywienia w okresie laktacji. Twoja 

dieta powinna być różnorodna, racjonalna, oparta o produkty wysokiej jakości, świeże. Zwracaj uwagę na skład 

kupowanych produktów, wybieraj te jak najmniej przetworzone.   

To, co jesz, wpływa na zapach i smak mleka, który nie zawsze będzie odpowiadał dziecku. Np. aromat czosnku czy 

warzyw wzdymających (groch, fasola, kapusta) może niemowlęciu nie pasować. Nie ma jednak dowodów na to, by 

produkty te wpływały na skład mleka kobiecego i powodowały kolki. Nie ma także żadnych przesłanek ku temu, by 

profilaktycznie eliminować z diety alergeny (np. mleko, cytrusy). Dieta matki karmiącej nie ma wpływu na to, czy 

alergia wystąpi u dziecka. Barometrem jesteście tu Wy – Ty i Twoje dziecko. Jeżeli są produkty, po których czujesz 

się źle (np. kapustne) lub po których widzisz, że Twoje dziecko jest niespokojne, boli je brzuch, płacze – eliminuj je z 

diety. Jeżeli takich produktów jest dużo – zawsze skonsultuj się z dietetykiem, by nie doprowadzić do niedoborów we 

własnej diecie. 

Jeśli nie chcesz lub nie możesz karmić piersią… 

Jeżeli z jakiś przyczyn nie możesz, bądź nie chcesz karmić piersią – wybierz mleko modyfikowane. Nie podawaj dziecku 

mleka koziego, czy krowiego. Sformułowanie „mleko modyfikowane” oznacza, że jego skład został zmieniony tak, by 

jak najbardziej przypominał mleko kobiece. Zmieniony zostaje np. skład białek na łatwiej przyswajalny dla niemowlę-

cia. Zwiększa się też zawartość długołańcuchowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, wzbogaca się je o minerały, 

witaminy  (D, A, C) i probiotyki. Zwiększa się też ilość żelaza i jodu, a redukuje ilość sodu, potasu czy chloru. Nie potra-

fimy odtworzyć ideału – mleko modyfikowane nie zmienia swojego składu w czasie karmienia dziecka. Nie dostoso-

wuje się do aktualnych jego potrzeb. Nie chroni dziecka tak jak mleko mamy. Jednak jeżeli nie zdecydujesz się bądź nie 

możesz karmić dziecka naturalnie – będzie to dla niego drugi najlepszy wybór. 

1 Obecnie trwają prace nad nowymi zaleceniami dotyczącymi suplementacji witaminy K u niemowląt. Prawdopodobnie suplementacja 
wskazana będzie tylko u dzieci, które zaraz po urodzeniu dostały witaminę K doustnie, a nie będzie konieczna u noworodków, które miały podaną 
witaminę K domięśniowo. Śledź zalecenia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, lub skonsultuj się z neonatologiem.
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Wybierając mleko modyfikowane, pamiętaj o:

• Wyborze odpowiedniego rodzaju mieszanki – dla dzieci w pierwszym półroczu życia nadają się mleka oznaczo-

ne cyfrą 1.

• Wyborze odpowiedniego smoczka do butelki. Najlepsze są smoczki anatomiczne, naśladujące kobiecą brodaw-

kę sutkową – jedzenie przez taki smoczek powoduje, że dziecko musi się „postarać” wyciągnąć pokarmi, a to 

sprzyja prawidłowemu rozwojowi  narządu mowy i odpowiedniej stymulacji układu pokarmowego.

• Mleka modyfikowane różnią się między sobą smakiem, zapachem. Jeśli Twoje dziecko nie chce jeść wybranej 

przez Ciebie mieszanki, spróbuj innej.

• Mleko oznaczone symbolem „HA” oznacza mleko hipoalergiczne, które może być używane w profilaktyce 

alergii pokarmowej. Mleka oznaczone symbolem „AR” możesz stosować, jeżeli Twoje dziecko ulewa. Mieszanki 

oznaczone symbolem „Pre” lub „nenatal” to mleka przeznaczone dla wcześniaków (dzieci urodzonych przed 

ukończonym 37 tygodniem ciąży, należy je stosować według zaleceń lekarskich). Mleko, na którym znajdziesz 

informację „mieszanka elementarna” przeznaczone są do żywienia dzieci z alergią pokarmową – białko zostało 

w nich rozbite do aminokwasów, postaci nie wywołującej objawów alergii. Niestety zabieg ten powoduje upo-

śledzenie smaku i zapachu mleka. Mieszanki te wydawane są w Polsce na receptę lekarską.

• Podobnie jak przy karmieniu piersią – dziecko do 6. miesiąca życia powinno być karmione mieszanką na żąda-

nie. Objętość posiłku podana na opakowaniach mleka jest orientacyjna – zawsze kieruj się apetytem dziecka. 

Nie wahaj się – jeśli dziecko po nakarmieniu jest głodne, zwiększ porcję. Jeśli przygotowanej przez Ciebie 

mieszanki jest dla niego za dużo – nie wpadaj w panikę. 

 

Czy moje dziecko je odpowiednio dużo?
 

Niezależnie od sposobu karmienia, mamy często mają wątpliwości, czy ich dziecko odpowiednio przybiera na wadze. 

Pamiętaj, że żołądek noworodka ma wielkość paznokcia na Twoim małym palcu – nawet jeśli wydaje Ci się, że nie masz 

pokarmu – dziecko najprawdopodobniej najada się. Najlepszą metodą, by sprawdzić, czy dziecko je wystarczająco dużo, jest 

pomiar masy i długości ciała. Jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo i z siatek centylowych wynika, że jego rozwój jest propor-

cjonalny – nie masz się czym martwić. Oceny nie musisz dokonywać sama – zrobi to lekarz pediatra w czasie każdej wizyty. 

Żywienie dziecka w 2. półroczu życia
 

Okres po szóstym miesiącu życia to czas na rozszerzenie diety dziecka. Nadal karm je mlekiem na żądanie. Poza  tym 

wprowadzaj posiłki stałe. Nie ma znaczenia, co wprowadzisz jako pierwsze, jednak korzystniej jest zacząć od warzyw – 

są mniej słodkie od owoców, dzięki czemu dziecko chętniej będzie po nie sięgać. 

Najważniejsze zasady rozszerzania jadłospisu dziecka to: 

• Nowe produkty wprowadzaj oddzielnie (zaczynaj od jednoskładnikowych posiłków), w niewielkich ilościach 

i obserwuj reakcję dziecka. W razie jakichkolwiek niepokojących objawów – porozmawiaj z pediatrą. 

• Wielkość porcji dostosuj do wymagań dziecka. To nic, że słoiczki są porcjowane. Niektóre dzieci jedzą więcej, inne 

mniej. Pamiętaj: to Ty decydujesz, co podasz dziecku, natomiast to ono decyduje, co wybierze z Twojej oferty i ile zje.

• Dostosuj konsystencję posiłku do etapu rozwoju dziecka. Kiedy pojawiają się zęby, nadchodzi czas na mniej 

rozdrobnione produkty. Roczne dziecko powinno już sprawnie rozdrabniać i przełykać stałe pokarmy.

•  Jeżeli karmisz mlekiem modyfikowanym – powinnaś zacząć stosować mleko z oznaczeniem „2”. 

• Pozwalaj dziecku na samodzielność – podawaj mu do zabawy łyżkę, pozwalaj jeść rękoma, dawaj kubek 

niekapek.

• Pamiętaj, że dziecko to nie mały dorosły – ma inne potrzeby żywieniowe i inne preferencje smakowe niż my. 

Dlatego nie doprawiaj jedzenia przeznaczonego dla dzieci. Nie dosalaj, nie dosładzaj. 

• Kontynuuj suplementację witaminą D3.

• Pamiętaj, by nie podawać dziecku miodu do ukończenia pierwszego roku życia.

Rozdział ten powstał w ramach konkursu grantowego edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, poświęconego edukacji 
żywieniowej kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią oraz rodziców dzieci w pierwszym roku życia. Szczegóły: www.1000dni.pl
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Dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia, przechodzą do tzw. modelu stołu rodzinnego, czyli siadają do posiłku 

razem z nami. Nie oznacza to jednak, że powinny jeść to, co my. Rozwijający się szybko organizm dziecka ma zupeł-

nie inne potrzeby. 

Po ukończeniu 1. roku życia nadal bardzo ważne w diecie dziecka jest mleko. Nadal najbardziej korzystne jest dla niego 

mleko mamy. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca kontynuację karmienia nawet do 2-3 roku życia. Jeżeli karmisz 

mlekiem modyfikowanym – pamiętaj, by po pierwszych urodzinach zmienić mleko na oznaczone cyfrą 3. 

Mleko modyfikowane powinno być podawane najdłużej, jak to możliwe. Poza mlekiem matki (które jest bezkonkuren-

cyjne), najlepiej odpowiada ono potrzebom dziecka. 

Dziecko, które ukończyło rok powinno spożywać 5 posiłków dziennie o stałych porach. 

Gotując dla dziecka powinnaś/powinieneś kierować się następującymi zasadami:

• Wybieraj produkty wysokojakościowe, jak najmniej przetworzone. Czytaj skład produktów, wybieraj te z „krót-

kim” składem i krótkim terminem przydatności do spożycia.

• Nie dosładzaj.

• Nie dosalaj. Sól z powodzeniem możesz zastąpić przyprawami ziołowymi. Będzie to zdrowsze także dla Ciebie 

i dorosłych członków Twojej rodziny.

• Wybieraj odpowiednie techniki kulinarne: gotuj, piecz, duś, ale unikaj smażenia.

• Do picia podawaj dziecku wodę źródlaną lub niskozmineralizowaną. Unikaj podawania soków owocowych. 

Pamiętaj, że dziecko powinno wypić więcej niż 1 litr wody dziennie.

• Ograniczaj słodycze. Zamiast nich proponuj dziecku np. suszone owoce. Jeśli decydujesz się na włączenie sło-

dyczy do jadłospisu, wybieraj ciasta drożdżowe, biszkoptowe, czekoladę gorzką. Unikaj ciast kruchych, z ciężki-

mi kremami, czekolad nadziewanych.

• Pozwalaj dziecku na samodzielność. Nie zmuszaj, lecz zachęcaj do jedzenia. Pozwól dziecku odmówić jedzenia. 

• Gotuj i jedz razem z dzieckiem. Chodź z nim na zakupy, tłumacz co jest zdrowe, a co nie. Dbaj o własną dietę – 

to od Ciebie uczy się, jak jeść.

• Podawaj dziecku masło. Nie stosuj margaryn roślinnych.

• Ryby podawaj maksymalnie 2 razy w tygodniu.

• Kontynuuj suplementację witaminą D3 w dawce 800 j.m., bez względu na porę roku. 

Część V: 

Żywienie dziecka w kolejnych 
latach życia
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Od pierwszego dnia życia dziecko poznaje świat i powoli układa sobie w głowie obraz siebie i świata: dowiaduje się, 

czy świat dla niego jest bezpieczny, czy może ufać ludziom, którzy go otaczają, czy może wierzyć w swoje siły i dążyć do 

osiągania swoich celów. Kiedy dziecko ma sześć czy siedem lat, jego podstawowe przekonania na temat siebie i świata 

są już ustalone. W dalszym życiu najczęściej utrwalają się i w ogromnej mierze decydują o tym, jak dziecko radzi sobie 

z emocjami, z nawiązywaniem relacji, z uczeniem się i podejmowaniem decyzji. 

 

Miłość, poczucie wartości i świeże powietrze 
 

Wspieranie rozwoju dziecka nie ma nic wspólnego z przyspieszaniem tego procesu, posyłaniem dziecka na masę 

dodatkowych zajęć czy kupowaniem niezliczonych sprzętów i zabawek. Warto ograniczać do minimum czas spędzany 

przed telewizorem, komputerem i tabletem na rzecz regularnego ruchu i zabawy na świeżym powietrzu. Warto 

zadbać, aby małe dziecko czuło, że jest kochane i akceptowane i że rodzice mają dla niego czas. 

Ważne jest, aby rodzice zajmując się swoim maluszkiem już od chwili narodzin wiedzieli, że każde ich słowo 

wypowiadane do dziecka ma znaczenie. Sposób, w jaki reagują na jego potrzeby, w jaki odpowiadają na jego pytania, 

w jaki odnoszą się do siebie i otaczających ludzi również jest bardzo istotny. Rodzice mogą przez te kilka pierwszych lat 

dać dziecku siłę i wiarę w siebie, z której dziecko będzie czerpać w przyszłości.

Część VI: 

Wspieranie rozwoju dziecka  
od urodzenia do 2 lat

Miłość, poczucie wartości i świeże powietrze

Poznaj mózg swojego dziecka

(Z)rozumieć swoje dziecko

Etapy rozwoju dziecka

Pierwszy rok – bliskość i karmienie piersią

Drugi rok – ważne kroki do samodzielności
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Wizja przyszłości - zadanie dla rodziców:  

Wyobraź sobie swoje dziecko jako młodego, ale już prawie dorosłego człowieka, 

który wchodzi w samodzielne życie, poszukuje swojej drogi, buduje swoją 

niezależność i relacje z innymi ludźmi.  

Zastanów się, jakim człowiekiem chciałbyś, aby było twoje dziecko. Nie chodzi 

o to, kim miałoby być z zawodu, co robić, gdzie mieszkać, ale o to, jakie cechy 

charakteru będą mu potrzebne jako dorosłemu człowiekowi. 

Czy ma być samodzielne, odważne, pomysłowe? Jeśli takie cechy ma mieć młody 

człowiek, to trzeba je wzmacniać już u bardzo małego dziecka. Dzieci, które są 

zachęcane głównie do podporządkowywania się, sprawnego wypełniania poleceń 

i spełniania oczekiwań dorosłych (czyli bardzo grzeczne dzieci), nie będą umiały 

być w przyszłości kreatywne, asertywne, nie będą umiały dążyć do swoich celów 

i realizować swoich marzeń. 

Zastanów się, co możesz robić, aby wzmacniać w swoim dziecku cechy, które będą 

mu potrzebne w przyszłości, zamiast takich, które sprawią, że dziecko będzie 

„łatwiejsze” do obsługi teraz - we wczesnym dzieciństwie. 

Poznaj mózg swojego dziecka 

Od chwili urodzenia mózg dziecka jest najszybciej rozwijającym się organem. Jednak nie wszystkie jego funkcje są od 

początku dostępne dla malucha. 

 

W pierwszym trymestrze noworodek korzysta głównie z najniższych partii mózgu i bazuje na instynktach oraz 

odruchach bezwarunkowych. 

Od około trzeciego miesiąca do roku myślenie i funkcjonowanie dziecka bazuje głównie na emocjach. 

Myślenie logiczne, bliskie i zrozumiałe dla dorosłych, zaczyna rozwijać się w okolicach pierwszego roku. Pojawia się 

wtedy możliwość rozumowania przyczynowo-skutkowego. Jednak dziecko będzie umiało korzystać na co dzień z tej 

możliwości znacznie później. 

Około drugiego roku życia dzieci rozumieją już bardzo dużo i wciąż chcą się dowiadywać dużo więcej, ale nie potrafią 

jeszcze posługiwać się zdobywaną wiedzą. Pytają niemal w nieskończoność „co to?” i są ciekawe wszystkiego. Mogą 

Rozwój neurologiczny dziecka  

od urodzenia do 6 roku życia 

3-6 lat: Najwyższy poziom korowy

1,5 – 3 lata: Pierwotny poziom korowy

13-18 miesięcy: Wczesny poziom korowy

8-12 miesięcy: Początkowy poziom korowy

3-7 miesięcy: Śródmózgowie

2,5 miesiąca: Most

1 miesiąc: Rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy



37

już znać zasady obowiązujące w rodzinie czy grupie rówieśniczej, ale nie zawsze będą potrafiły się do nich zastosować. 

Mechanizm pobudzenia działa u nich dużo silniej i szybciej niż mechanizm hamowania. Oznacza to, że dziecko, 

które ma ochotę coś spsocić, zrobi to na tyle szybko, że nie zdąży sobie przypomnieć, że nie wolno mu tego robić. 

Z pewnością wie już od jakiegoś czasu, co mu wolno, a czego nie, ale nie potrafi się jeszcze powstrzymać. 

W okolicach trzeciego roku życia pojawia się u dzieci pytanie „ a dlaczego?” i to ważny znak, że dziecko wspięło się na 

kolejny etap rozwoju mózgu. Dziecko potrzebuje wtedy wiedzy o przyczynach i skutkach, zaczyna też ćwiczyć swoje 

umiejętności dedukcyjne. Dziecko jest w tym okresie bardzo twórcze, co bywa niepokojące dla rodziców, którzy 

twierdzą, że dziecko fantazjuje lub nawet kłamie. Nic takiego, to po prostu bardzo szybki rozkwit możliwości mózgu. 

Mózg sześciolatka, a tym bardziej siedmiolatka zaczyna być gotowy na uczenie się w szkole, pojawiają się wtedy 

możliwości operowania symbolami: literami i cyframi i wykorzystywania ich do tworzenia dalszych, coraz bardziej 

złożonych procesów myślowych. 

Oprócz tego, że mózg dziecka rozwija się od środka, od rdzenia kręgowego ku górze, otwierając nowe możliwości 

poznawcze, to w tym samym czasie zaczynają się specjalizować różnorodne funkcje w obu jego półkulach. 

 

 

Obie półkule mózgowe są potrzebne i wykorzystywane przez każdego człowieka. Jednak u dzieci do szóstego 

roku życia dominuje prawa półkula mózgowa. Dzieci w tym wieku nie potrafią jeszcze myśleć w pełni logicznie, 

przewidywać konsekwencji czy regulować swoich emocji, kształtują te umiejętności dopiero w wieku szkolnym. 

Warto jednak pamiętać, że największe osiągnięcia świata wymagają ogromnej wyobraźni, działania intuicyjnego oraz 

przełamywania istniejących i utartych schematów. 

Lewa półkula odpowiada za:  

• Rozwój i posługiwanie się mową

• Logiczne myślenie

• Rozumienie i posługiwanie się liczbami

• Zdolności matematyczne

• Szeregowanie, kategoryzowanie

• Rozumienie liter, czytanie, pisanie

• Zdolności językowe

• Wnioskowanie

• Myślenie przyczynowo-skutkowe

• Poszukiwanie i utrzymywanie porządku 

Prawa półkula odpowiada za: 

• Poczucie rytmu i rymów

• Wyczucie, zapamiętywanie i tworzenie 

melodii i muzyki

• Tworzenie i zapamiętywanie obrazów

• Wyobraźnię

• Działanie intuicyjne

• Dostrzeganie i operowanie  kolorami  

i wzorami

• Postrzeganie przestrzenne

• Przeżywanie stanów emocjonalnych 

• Umiejętność działania w chaosie
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(Z)rozumieć swoje dziecko
 

Każde dziecko podczas swojego rozwoju przechodzi przez łatwiejsze i trudniejsze etapy. Ciało i psychika, a także 

zachowania i umiejętności dzieci, rozwijają się według pewnych wzorców i są do pewnego stopnia przewidywalne. 

Oczywiście dzieci potrafią bardzo zaskakiwać swoich rodziców i często rodzice nie dostrzegają logiki w sposobie 

funkcjonowania dziecka. Jednak jeśli przyjrzeć się swojemu dziecku z bliska i z większą wnikliwością, może się okazać, 

że to od niego rodzice dowiedzą się więcej niż z poradników. 

Naukowcy od lat spierają się i zgadzają co do tego, że inteligencja i różnorodne talenty dzieci są uzależnione zarówno 

od genów, jak i od środowiska, w jakim wychowuje się dziecko. Także to, jak dziecko się zachowuje, zależy od różnych 

czynników. Znaczenie mają tu: 

• wrodzone predyspozycje i temperament;

• etap rozwoju, na jakim jest dziecko;

• konkretna sytuacja, w jakiej dziecko się znajduje;

• sposób w jaki jest traktowane przez rodziców i innych ludzi. 

Etapy rozwoju dziecka 
 

Od momentu poczęcia dziecko rozwija się każdego dnia: 

• rośnie i przybiera na wadze - to rozwój fizyczny 

• uczy się myśleć i wykorzystywać możliwości mózgu – to rozwój umysłowy

• uczy się poruszać i wykorzystywać możliwości ciała – to rozwój motoryczny

• uczy się rozumieć i regulować swoje emocje – to rozwój emocjonalny

• uczy się bycia z innymi ludźmi – to rozwój społeczny i interpersonalny

Rozwój fizyczny odbywa się w sposób ciągły od momentu poczęcia. Po urodzeniu rodzice z radością obserwują, jak 

dziecko rośnie i przybiera na wadze. Widać to najwyraźniej po tym, jak dziecko przestaje mieścić się w ubranka, które 

jeszcze tydzień wcześniej na nie pasowały. Dziecko rośnie jednak każdego dnia po troszeczku 

Rozwój poznawczy i rozwój motoryczny następują małymi lub większymi skokami. Dziecko obserwuje, 

zbiera informacje, przygotowuje się, zaczyna ćwiczyć jakąś umiejętność, a kiedy „załapie” – powtarza ją 

z zamiłowaniem, ciesząc się ze swoich nowych możliwości. Po jakimś czasie dostrzega nowe możliwości 

i przygotowuje się do zdobycia kolejnych umiejętności. 

Rozwój emocjonalny i interpersonalny u dzieci odbywa się w sposób ciągły, ale można w nim wyróżnić 

okresy harmonijnego i spokojnego funkcjonowania, oraz fazy kryzysu. Każde zdrowo rozwijające się dziecko 

funkcjonuje raz lepiej, a raz gorzej i często nie powinno być to powodem do niepokoju dla rodziców. Jeśli dziecko 

było do tej pory pogodne i otwarte na kontakt z innymi, a teraz zaczyna się wstydzić i chować za rodzicami, to 

bardzo możliwe, że odkrywa właśnie nową, złożoną emocję, jaką jest wstyd, i obserwuje, jak ludzie w otoczeniu 

reagują na okazywanie tej emocji. Jeśli przedszkolak zaczyna bawić się i nawiązywać kontakty z rówieśnikami, 

to część z tych kontaktów będzie dla niego trudna, niezrozumiała, nie pozwoli na zaspokojenie potrzeb, 

a w rezultacie zdenerwuje malucha. Dziecko może bardzo się starać dobrze zachowywać w przedszkolu, a potem 

wybuchnąć w domu, kiedy będzie miało przy sobie kochające i akceptujące osoby. To najczęściej znak, że dziecko 

przechodzi przez trudniejszy czas uczenia się funkcjonowania z innymi i radzenia sobie z frustracją. 

Poszczególne etapy rozwoju u wszystkich zdrowych dzieci występują w tej samej kolejności. Oczywiście 

u  jednych dzieci trwają dłużej, a u innych krócej, u jednych są bardzo intensywne, u innych ledwo zauważalne. 

Każde dziecko inaczej sobie z nimi radzi, w zależności od swojego potencjału, środowiska, wsparcia rodziców, 

zdrowia. Znajomość tych etapów pomaga lepiej rozumieć swoje dziecko i lepiej je wspierać w radzeniu sobie 

z pojawiającymi się wyzwaniami. 
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Na przykład: kiedy roczne dziecko z pasją wyrzuca wszystko, co znajdzie w 

koszu z praniem, w szufladzie czy w pudle z zabawkami, możemy się cieszyć, że 

osiągnęło pewien ważny etap rozwojowy, że zauważa logikę, lubi powtarzalność 

i cieszy się, obserwując, że każdy przedmiot wyrzucony do góry, spada w dół. 

Jeśli to samo robi dwulatek, raczej powinniśmy sądzić, że szuka sposobu na 

rozładowanie emocji i zwrócenie na siebie naszej uwagi, a także spodziewać 

się, że bardzo się zezłości, kiedy przerwiemy to zajęcie. Jeśli w ten sam sposób 

bawi się sześciolatek, to z pewnością szuka jakiejś bardzo konkretnej rzeczy i 

spokojnie można się z nim umówić, że wszystkie wyrzucone przedmioty trafią 

później na swoje miejsce. 
 

Pierwszy rok – bliskość i karmienie piersią
 

Od 0 do 3 miesięcy – tak zwany czwarty trymestr ciąży!

Maleńkie dziecko jest jeszcze niestabilne fizjologicznie i emocjonalnie. Jest  całkowicie zależne od tego, jak rodzice 

będą odczytywać i reagować na jego potrzeby. Noworodek potrzebuje przede wszystkim bliskości i ciepła, które dają 

mu poczucie bezpieczeństwa. Najlepsze, co może dostać w tym okresie od rodziców to nieograniczony dostęp do 

fizycznej bliskości, czyli karmienia piersią, noszenia, przytulania, kołysania. 

 

Od 3 do 6 miesięcy 

Okres większej stabilności, mama i dziecko już lepiej się znają. Dziecko zaczyna nawiązywać kontakty z otoczeniem, 

interesuje się zabawkami i ludźmi. Zazwyczaj dobrze je z piersi i śpi we w miarę stałym rytmie. 

 

Od 6 do 12 miesięcy 

Okres większej mobilności, zaczyna się pełzanie, raczkowanie, chodzenie, wprowadzane są nowe pokarmy. Dziecko 

ma bardzo dużo nowych wrażeń i może być niespokojne. Pojawiają się sny, więc dziecko, które do tej pory świetnie 

spało w nocy, może się zacząć budzić z krzykiem. Spokojne dotąd dzieci płaczą, gdy mama wychodzi z pokoju, lub na 

widok obcych twarzy. To nie krok w tył, ale nabycie ważnej nowej umiejętności. 

Na każdym z etapów pierwszego roku życia dziecko potrzebuje uporządkowania i przewidywalności, gdyż 

dają one dziecku poczucie bezpieczeństwa. Potrzebuje także akceptacji i szacunku dla zmieniających się 

emocji. Niemowlę ich nie rozumie, chociaż silnie je odczuwa. Często samo nie wie, z jakiego powodu czuje się 

zdenerwowane, czym jest zmęczone, czego się przestraszyło. Potrzebuje więc rodziców do tego, by pomogli mu 

zrozumieć te emocje i poradzić sobie z nimi. Najważniejsze są zawsze bliskość, spokój i gotowość rodziców, aby 

pomóc swojemu maluchowi. 

Dzieci rodzą się z niesamowitą umiejętnością odczytywania i dostrajania swoich emocji do emocji rozmówcy. 

To tzw. syntonia. Noworodek nie rozumie znaczenia wypowiadanych do niego słów. Odczytuje za to nasze 

nastawienie, emocje i intencje. Obserwując wyraz twarzy opiekuna, dziecko dostraja się i zaczyna zachowywać 

się w podobny sposób. 

Dzieci mam, które doświadczały depresji poporodowej, rozwijają ekspresję emocjonalną w bardzo ograniczonym 

zakresie, a także są bardziej niespokojne i płaczliwe właśnie dlatego, że odzwierciedlają emocje swoich mam. 

Aby lepiej rozumieć swoje dziecko, warto zacząć od tego, by w pełni zaakceptować jego indywidualność. Każde 

dziecko jest inne, jedne są spokojne, inne pełne niepokoju. Jedne uwielbiają spać, inne mają trudności z zasypianiem. 

Jedne lubią leżenie w wózku, a inne zaczynają się od razu denerwować. Ważne, by pamiętać, że dziecko jest takie, jakie 

jest – nie w nagrodę ani nie za karę dla rodziców. Każde, także „trudne” dziecko, potrzebuje bezwarunkowej miłości 

i wsparcia rodziców, a także ufa im, że to otrzyma. 
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Drugi rok – ważne kroki do samodzielności 
 

12 miesięcy 

Dziecko jest dosyć stabilne emocjonalnie, lubi się bawić, mieć widownię, jest także coraz sprawniejsze ruchowo, coraz 

bardziej śmiałe, współpracujące z rodzicami.

 

15 miesięcy 

Jest to okres bardzo szybkiego rozwoju nowych umiejętności, za którym dziecko nie nadąża. Biega, rzuca 

przedmiotami, nie lubi ograniczeń. Gdy czegoś mu się zabrania, bardzo się złości, ale na krótko.  

18 miesięcy 

Dziecko bardzo aktywne, zbuntowane, robi wszystko na odwrót, chce wszystkiego dla siebie, najlepiej natychmiast. 

Jeszcze nie umie bawić się z innymi, ani się z nimi dzielić. Na to przyjdzie czas później. 

2 lata 

Jest to okres stabilności, dużej sprawności motorycznej i językowej, dziecko lepiej wyraża swoje potrzeby, więc mniej 

się denerwuje. Umie chwilę poczekać, zwraca uwagę na innych ludzi, jest łatwiejsze we współżyciu. 

Dziecko, które skończy roczek, można coraz skuteczniej wprowadzać w zasady obowiązujące w rodzinie i najbliższym 

otoczeniu, a także pokazywać mu pewne granice zachowania. Ważne jest przy tym to, aby pamiętać, że wyznaczanie 

rozsądnych granic jest zadaniem rodzica, a zadaniem dziecka jest przekraczanie ich i dyskutowanie z obowiązującymi 

zasadami. Wtedy dziecko ma szansę zrozumieć reguły społeczne, a nie tylko podporządkować się im. Zasady i granice 

nie muszą być ustalane raz na zawsze, nie w każdej sytuacji będą potrzebne. Dużo skuteczniejsze jest uczenie się 

rozsądnego i elastycznego podejścia do różnych sytuacji, niż uparte trwanie przy raz ustalonych zasadach. 

Na przykład: roczne i dwuletnie dziecko powinno wiedzieć, że nie może bawić się nożami z kuchennej szuflady, ale 

dziecko w wieku szkolnym powinno już umieć zrobić sobie kanapkę. A zatem gdzieś pomiędzy trzecim a szóstym 

rokiem życia zasada dotycząca posługiwania się nożem powinna być uelastyczniana i zmieniana. 

 

Dziecko w drugim roku życia ma przewagę pobudzenia nad hamowaniem – nie potrafi się powstrzymać przed 

zrobieniem czegoś kuszącego, nawet jeśli słyszało od rodziców już wiele razy, że nie można tego robić. Dziecko 

zaczyna rozumieć związki przyczynowo-skutkowe, więc może w tym wieku zaczynać uczyć się tego, jakie są 

konsekwencje jego działań. Najprawdopodobniej maluch nie będzie ich pamiętał następnym razem, ale będzie je 

rozumiał i spokojniej reagował na wprowadzane ograniczenia. 

 

Kiedy dziecko ma dwa-, dwa i pół roku, może pojawić się kryzysowy okres nazywany „buntem dwulatka”. To czas 

trudny i wymagający zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Dzieci w tym wieku bywają bardzo uparte, nie potrafią 

jeszcze poczekać na swoją kolej, trudno im się przystosować czy ustąpić innym, lubią rozkazywać innym dzieciom 

i rodzicom, dominować, łatwo wpadają w złość, krzyczą, płaczą, rzucają się na ziemię. Lubią powtarzać te same 

czynności, np. czytać wciąż tę samą książkę, zakładać te same skarpetki, jeść ciągle to samo. 
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Etapy rozwoju dziecka w wieku 3-6 lat 

Dziecko w wieku od 3 do 6 lat wchodzi w okres przedszkolny, gdy coraz ważniejsze są kontakty rówieśnicze. Wciąż 

intensywnie się rozwija i niezmiennie mierzy się z nowymi wyzwaniami. 

Trzy lata 

U większości dzieci to okres spokoju. Mały przedszkolak często mówi „tak”, zgadza się, dostrzega, że czasami fajnie jest 

się dzielić, zaczyna współpracować, chętnie nawiązuje kontakty z innymi dziećmi. 

Trzy i pół roku  

To dla odmiany okres dużej niepewności, niezdarności, a także wielu trudności w rozładowywaniu emocji i 
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utrzymywaniu kontaktów z innymi. Mogą pojawić się tiki nerwowe, ssanie palca, częste napady płaczu i pytania „ko-

chasz mnie?”. To także czas dużej kreatywności, bogatej wyobraźni, snucia opowieści i długich samodzielnych zabaw. 

Cztery lata 

Czterolatki często bywają bardzo aktywne ruchowo: niszczą, uciekają, kopią i biją inne dzieci. Wybuchają śmiechem, 

płaczem i złością. Są uparte. Wymyślają różne historie i opowiadają je jak prawdziwe, bo nie odróżniają prawdy od 

fantazji. Lubią wyzwania i samodzielność. 

Pięć lat 

Pięciolatki są zazwyczaj stabilne, spokojne, ale też aktywne i twórcze. To dobry okres dla dzieci i rodziców. Dzieci chęt-

nie pomagają, realizują polecenia rodziców, pytają, w czym mogą pomóc. Rozwijają się społecznie, nawiązują przyjaź-

nie, są sprawne manualnie i zadowolone z efektów swojej pracy.

 

Trzy proste sposoby na bunt dwulatka i trudne  
zachowania u przedszkolaków
 

Jeśli w codziennym funkcjonowaniu malucha pojawiają się trudne zachowania, można zaradzić im na trzy sposoby:

1.      pierwsze regulaminy i konsekwencje

2.      skuteczne wydawanie poleceń

3.      zarządzanie przestrzenią i sytuacją

 

1.      We współpracy z dwulatkiem można już wprowadzać pierwsze regulaminy i zasady zachowania. Najlepiej, 

żeby były one obrazkowe, a nie pisemne, aby dziecko w pełni zrozumiało treść. Regulamin powinien zawierać 

tylko niezbędne zasady dotyczące problematycznych dla dziecka zachowań. Jeśli więc maluch podczas zabawy 

w piaskownicy notorycznie sypie piachem na inne dzieci lub bije je łopatką, w regulaminie powinny znaleźć się obrazki 

ilustrujące niepożądane zachowania oraz ich pożądane zamienniki. Jeśli przedszkolak rysuje kredkami po ścianach 

i stole zamiast po kartce, w regulaminie potrzebna jest ilustracja dotycząca zasady korzystania z kredek. Ważne jest 

także, żeby maluch wiedział, jakie będą konsekwencje złamania umówionych zasad oraz żeby konsekwencje te były 

jak najbardziej naturalne i logiczne. 

Na przykład:
Jeśli dziecko bije inne dzieci w piaskownicy, logiczną konsekwencją będzie konieczność wyjścia 
z piaskownicy, na ławeczkę lub na spacer. 
Jeśli dziecko używa kredek w niewłaściwy sposób, logiczną konsekwencją będzie odłożenie ich na 
jakiś czas w niedostępne miejsce. 
Nielogiczną konsekwencją byłoby, gdyby maluchowi bijącemu innych w piaskownicy zabronić 

oglądać bajkę wieczorem, a dziecku rysującemu po ścianie odmówić spotkania z ulubionym kolegą.

Podobnie powinno się postępować, jeśli maluch coś zbroi, zepsuje lub rozbije – nie powinien być wtedy karany, tylko 

ponosić konsekwencje lub uczestniczyć w ponoszeniu konsekwencji. 

 
Na przykład:
Jeśli dziecko rzuci piłką w domu i rozleje wodę, powinno wziąć ścierkę i wytrzeć rozlaną wodę, a nie 
otrzymać zakaz jedzenia deseru. 
Jeśli zepsuje zabawkę innego dziecka, powinno oddać mu coś swojego w ramach rekompensaty, 
a nie dostać reprymendę i zakaz zabawy.  

Dzięki wprowadzaniu i przestrzeganiu zasad dziecko uczy się funkcjonowania wśród innych ludzi, a także rozumienia 

konsekwencji swoich działań. Bardzo ważne jest, żeby konsekwencje były wyciągane w sposób spokojny, logiczny, a nie 

ze złością i z celem upokorzenia dziecka.
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2.     Po drugie,  warto nauczyć się skutecznego sposobu wydawania poleceń i przypominania reguł.  

• Najpierw należy nawiązać z dzieckiem kontakt, ukucnąć obok niego, złapać za rękę, spojrzeć w oczy,

• potem wydać krótkie i zrozumiałe dla dziecka polecenie oraz przypomnieć o konsekwencji,

• poprosić, żeby dziecko powtórzyło swoimi słowami, co ma zrobić, a czego nie robić. 

Dobrze sprawdza się tu zasada 3 powtórzeń: przypomnienie, ostrzeżenie, konsekwencja. 

 

Na przykład:
Jeśli wiemy, że dziecko ma ostatnio kłopoty z zachowaniem na placu zabaw, warto spokojnie 
przypomnieć mu zasadę związaną z tą sytuacją: „możesz robić babki z piasku, nie możesz sypać 

piaskiem na dzieci, jeśli będziesz sypać piaskiem, wyjdziemy z placu zabaw”. 

 

3.     Po trzecie – bardzo sprawdza się metoda zarządzania czasem i przestrzenią tak, aby minimalizować ryzyko wystą-

pienia u dziecka niepożądanych zachowań. Trzeba przyjrzeć się temu, w jakich sytuacjach u dziecka pojawia się trudne 

zachowanie: o jakiej porze dnia, w towarzystwie jakich osób, w związku z jakimi naszymi działaniami. Z pewnością 

z takich obserwacji wyłoni się jakaś prawidłowość. Otoczenie ma ogromny wpływ na zachowanie dziecka, można mu 

bardzo pomóc lepiej się zachowywać właśnie poprzez wprowadzanie drobnych zmian w jego otoczeniu. 

 

Na przykład: 
Często trudnym momentem dnia jest dla dzieci powrót z przedszkola do domu. Potrzebują 
wtedy czasu na odreagowanie emocji po dniu pełnym wrażeń. Dlatego nie warto na ten czas 
planować spotkań z dorosłymi, z którymi dziecko nie ma kontaktu, wizyt w urzędach czy zakupów 
w supermarkecie.

Szósty i siódmy rok- start w życiu szkolnym

Sześć lat 

U sześciolatków często występuje niestabilność emocjonalna podobna do tej, którą martwią się rodzice dwuipółlatka. 

Dziecko w tym wieku chce być najważniejsze, najlepsze, mieć wszystkiego najwięcej, często się przechwala i prze-

drzeźnia rówieśników. Pierwszą odpowiedzią na większość próśb, poleceń czy propozycji będzie u sześciolatka słowo 

„nie”, mimo że dziecko chętnie podjęłoby różne zadania i wyzwania. Sześciolatkom trudno pogodzić się z porażką, bo 

dopiero uczą się przegrywać, oddawać innym pierwszeństwo i przyznawać do winy. Nauka jest często okupiona złością 

i łzami. 

Siedem lat 

Siedmiolatki znacznie różnią się od rok młodszych dzieci pod względem rozwoju poznawczego i emocjonalnego. 

Zazwyczaj są w pełni gotowe do podejmowania znacznego wysiłku umysłowego, posługiwania się symbolami: literami, 

cyframi. Mają o wiele większe możliwości skupienia i utrzymania uwagi na podejmowanych zadaniach. Rozpoczęcie 

nauki w szkole nie powinno im sprawiać kłopotów.

Czego może się obawiać dziecko zaczynające  
edukację w szkole i w przedszkolu? 
 

Rozpoczęcie nauki w przedszkolu i szkole to dla wielu dzieci i rodziców ważny, ale trudny moment. Dzieci, które do tej 

pory wychowywały się w domu z rodzicami lub opiekunką, wkraczają w zupełnie nowe środowisko. Ta nowa sytuacja 

może budzić u dzieci różnego rodzaju emocje. Dzieci mogą się cieszyć i być podekscytowane rozpoczynającą się przy-

godą, ale mogą się także obawiać: 

• że nie będzie tam mamy i taty, i że będą się czuły samotne, 
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• że nie znajdą tam kolegów i koleżanek, 

• że inne dzieci będą się z nich śmiać (z różnych powodów),

• że będą musiały jeść to, czego nie lubią, 

• że rodzice za późno je odbiorą, 

• że nie zdążą iść do toalety, 

• że pani będzie niemiła, 

• że będzie nudno.  

Start w szkole i przedszkolu – zadanie dla rodziców:

Zapytaj swoje dziecko o to, jak wyobraża sobie przedszkole/szkołę. Na co się 

najbardziej cieszy? Czego się obawia? Poszukajcie rozwiązań na każdą z tych 

obaw. 

 

Przygotowania do przygody w szkole i przedszkolu
 

• Warto zadbać o pozytywne pierwsze wrażenie: iść z dzieckiem na spacer koło szkoły/przedszkola, wejść do 

środka, obejrzeć sale, stołówkę, podwórko, toalety.  

• Można opowiedzieć dziecku, jak wygląda dzień w przedszkolu/w szkole (zajęcia, wyjście na podwórko, posiłki, 

mycie zębów…).  

• Dobrym pomysłem jest uczestnictwo w dniach otwartych (terminy są ogłoszone na stronach szkół i przedszko-

li) – dzieci bawią się wtedy z nauczycielami i innymi dziećmi w towarzystwie rodziców. 

• Warto zachęcać dzieci do porozumiewania się po polsku – jeśli nie zna jeszcze dobrze języka polskiego, można 

nauczyć je kilku podstawowych słów i zwrotów, które pozwolą mu nawiązać pierwsze kontakty.  

• Można dać dziecku „amulet” – przytulankę, karteczkę z rysunkiem w piórniku, znaczek na koszulce, „tatuaż” na 

rączce – coś, co będzie przypominało dziecku, że rodzice trzymają na za nie kciuki.  

• Warto także pomagać dziecku  w zapoznawaniu się z polskimi kolegami i koleżankami, można zaprosić dzieci 

z klasy na plac zabaw, urodziny czy święta narodowe. 

• Ważny jest także kontakt z nauczycielem swojego dziecka – inicjatywa znajduje się po stronie rodzica. 

Stres związany z rozpoczęciem nauki w szkole lub 
przedszkolu 

Możliwe reakcje emocjonalne dziecka:

• jąkanie się, chrząkanie 

• moczenie nocne i dzienne 

• trudności w zasypianiu, wybudzanie się, niepokojące lub męczące sny 

• wymioty/biegunka 

• różnego rodzaju regresy 

• napady złości na rodziców i na „cały świat”  

• rzucanie się na ziemię i rzucanie przedmiotami

 

Trudności emocjonalne związane z pójściem do szkoły, przedszkola czy jakąś inną ważną i odczuwalną sytuacją w życiu 

dziecka są jego naturalną reakcją na stres. Jeśli u przedszkolaka trwają one około dwóch miesięcy, a u szkolniaka 

około miesiąca, nie powinno to być powodem do niepokoju. Jest to naturalna reakcja adaptacyjna. Jeśli trwają dłużej, 

warto zasięgnąć porady specjalisty i pomóc dziecku poradzić sobie z trudnościami. W przeciwnym razie dziecko może 
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wykształcić, a następnie utrwalić niefunkcjonalny sposób reagowania, co przysporzy mu dalszych trudności. 

Dzieci w różnym wieku odreagowują negatywne emocje w różny sposób, charakterystyczny dla swojego etapu roz-

wojowego. Warto znać te reakcje, aby móc w porę dostrzec, że dziecko przeżywa trudności i potrzebuje większego 

wsparcia. 

 

Jak poradzić sobie z napięciami emocjonalnymi? 

Najważniejsza jest cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Dziecko ma prawo odczuwać trudne emocje 

i potrzebuje akceptacji dla swoich uczuć ze strony rodziców. Ważne jest także, aby pokazywać dzieciom, w jaki sposób 

mogą radzić sobie z tymi emocjami. 

Dla ukojenia smutków i złości warto: okazać dziecku zrozumienie, przytulać i kołysać (w ramionach lub hamaku), nie 

umniejszać jego lęków i złości. 

Można także omówić z dzieckiem kodeks złości, w którym będzie jasno określone, co dziecko może robić, kiedy jest 

bardzo zezłoszczone, np. wykrzyczeć i wytupać się, walić pięściami w poduszkę, ryczeć jak lew, mówić zaszyfrowane 

„brzydkie” słowa. Nie można natomiast wyładowywać swojej złości na innych, bić, szarpać, niszczyć przedmiotów. 

Dla regulowania trudnych emocji przydaje się także znajomość możliwości drzemiących w naszym mózgu. Jego prawa 

półkula odpowiada za emocje, a lewa za logikę. Kiedy dziecko przeżywa trudności samo, negatywne emocje kotłują mu 

się po głowie i stają się coraz silniejsze. Jeśli tylko zachęcimy dziecko do rozmowy na ten temat, do współpracy musi 

włączyć się lewa, logiczna półkula. Mówiąc rodzicom o swoich trudnych emocjach, dziecko posługuje się w większej 

mierze logiką, dzięki czemu lepiej sobie z nimi radzi. Można także zachęcić dziecko do narysowania swojej złości – naj-

lepiej grubym czerwonym flamastrem na kartce; można rysować tak długo i mocno, aż w kartce zrobią się dziury.  

Wiek   Sposoby rozładowywania napięć emocjonalnych 

1 rok  Ssanie kciuka, kołysanie się, przetaczanie głowy po łóżku ze strony na stronę, płacz. 

2 lata  Kołysanie się w łóżku, wiele żądań przed snem, jąkanie.

3 lata  Ssanie kciuka przed snem, niespokojny sen i wychodzenie z łóżka w nocy. W ciągu dnia  

  plucie, jąkanie się, obgryzanie paznokci. 

4 lata   Uciekanie, plucie, głupie miny, brzydkie słowa, przedrzeźnianie. Lęki i koszmary senne,  

  bóle brzucha i wymioty ze stresu. 

5 lat  Mruganie oczami, chrząkanie, pokasływanie, obgryzanie paznokci, głośne wciąganie  

  powietrza nosem. Szczególnie wieczorem po całym dniu. 

6 lat  Niepokój, niezdarność, dziecko potyka się o własne nogi, siedząc, kopie w nogi od stołu.  

  Robi miny, pokasłuje, chrząka, pokazuje język, pluje. 

7 lat  Nieco mrugania oczami, nachmurzone miny. 

8 lat  Tarcie oczu, „wyłamywanie” palców, krzywienie się, bóle brzucha. 

9 lat  Tupanie, kręcenie i przeczesywanie włosów, odrywanie guzików, mamrotanie,  

  pojękiwanie, zawroty głowy. 



48

Dzieci uchodźcy i dzieci migranci – jak im pomóc  
odnaleźć się w nowym kraju?
 

Migracja, szczególnie ta pospieszna i przymusowa, to ogromy stres dla całej rodziny. Dorośli i dzieci przeżywają to nie-

co inaczej. Dorośli zwykle czują na sobie ogromną odpowiedzialność za zorganizowanie życia na nowo, a dzieci czują 

się jak pakunek przewieziony z miejsca na miejsce. 

Rodzice migrujący z małymi dziećmi powinni pamiętać o tym, że doświadczenie migracji czy uchodźstwa może mieć 

ogromny wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. 

Warto zastanowić się nad tym, czego może doświadczać dziecko lub dzieci, które wraz z rodziną musiały 
wyjechać ze swojego kraju: 

Jakie psychologiczne i społeczne skutki migracji ponoszą dzieci?

• czy migracja wiązała się dla nich ze stresem? 

• czy zmieniły ładny dom i swój pokój na ciasne mieszkanie lub pokój w ośrodku dla uchodźców?  

• czy w nowym kraju czują się bezpieczne? 

• czy wiedzą, na jak długo tu zostaną? 

• czy odnajdują się w nowym środowisku mimo różnic kulturowych?

Jakich strat doświadczyły dzieci? 

• czy zostawiły w kraju pochodzenia ważne osoby: babcie, dziadków, rodzeństwo?

• czy musiały pożegnać się z kolegami i koleżankami ze szkoły/ przedszkola, czy podwórka? 

• czy musiały przerwać ulubione zajęcia sportowe lub artystyczne? 

• czy musiały zostawić swoje ulubione zabawki, książki, ubrania? 

Które z ich potrzeb są zaspokojone, a które nie? 

• czy czują się mile widziane i akceptowane przez rówieśników w szkole, czy przedszkolu?

• czy mimo bariery językowej mogą się dalej uczyć i rozwijać?

• czy czują się rozumiane i kochane przez wiecznie zaganianych rodziców, którzy z zaangażowaniem organizują 

życie w nowym kraju?

To wszystko bardzo wpływa na zachowanie dziecka i jego funkcjonowanie w szkole i przedszkolu: na jego  poczucie 

wartości, relacje z rówieśnikami, motywację do nauki itd. 

Wiele dzieci uchodźców i migrantów przeżywa trudności adaptacyjne w nowym środowisku. 

Mogą pojawić się u nich: 

• zaburzenia snu: trudności z zasypianiem i koszmary senne; 

• trudności w regulacji emocji: duża drażliwość, nagłe wybuchy złości, płaczu;

• trudności w komunikacji i nawiązywaniu relacji z innymi: wszczynanie kłótni, zwracanie na siebie uwagi w nie-

bezpieczny sposób;

• trudności w skupieniu i utrzymaniu uwagi.  

Dzieci, które do tej pory dobrze się rozwijały i dużo już umiały, mogą doświadczać różnego rodzaju regresów. Mogą 

zacząć się moczyć nocą i w ciągu dnia, mogą przestać umieć czytać, pisać, czy układać klocki, mogą zacząć się jąkać 

albo nawet przestać mówić. 

Jeśli tak się zdarzy, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. W Fundacji Polskie Forum Migracyjne zapewniamy 

wsparcie psychologiczne dla dzieci uchodźców i migrantów. 

Jednak przed spotkaniem z psychologiem warto  zapewnić dziecku możliwie jak największe swoje wsparcie, 



49

akceptację, zadbać o jego poczucie bezpieczeństwa. Największe znaczenie terapeutyczne  dla dziecka, zawsze ma 

pełna zaufania więź z najbliższą osobą. Zastosowanie znajdą tu wszystkie działania opisane wcześniej w rozdziale 

„Jak poradzić sobie z napięciami emocjonalnymi?”. 
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Potencjał wielojęzycznej i wielokulturowej rodziny
 

Czy w Waszej rodzinie są przedstawiciele różnych kultur, grup etnicznych? Czy członkowie rodziny posługują się 

więcej niż jednym językiem w komunikacji z bliskimi? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi „tak” to znaczy, 

że Wasza rodzina jest wielojęzyczna lub/i wielokulturowa. Warto podkreślić, że nawet jeśli Wasza rodzina składa się 

z osób reprezentujących tylko jedną kulturę, to fakt mieszkania w Polsce, czyli kraju odmiennym dla Was kulturowo 

i językowo, sprawia, że stajecie się rodziną wielokulturową i wielojęzyczną. Dzieci, które wzrastają w takich rodzinach 

mogą korzystać z potencjału wielu kultur i języków.

Mając kontakt od małego z przynajmniej dwoma kulturami, dziecko może nauczyć się postawy otwartości na świat, 

umiejętności porozumiewania się ponad różnicami w stylu bycia, wartościach, czy różnicach w tradycjach i wyzna-

wanej religii. Z kolei kontakt z więcej niż z jednym językiem, daje mu szansę stać się osobą dwu lub wielojęzyczną. Te 

wymienione potencjalne korzyści mogą okazać się bardzo ważne dla dziecka w przyszłości – pomóc na przykład w zna-

lezieniu pracy i rozwoju kariery zawodowej. Żeby jednak dzieci z rodzin wielojęzycznych i wielokulturowych mogły 

skorzystać z tego potencjału, potrzebne jest aktywne wsparcie rodziców.

Część VIII: 

Dziecko w rodzinie wielokultu-
rowej i wielojęzycznej

Potencjał wielojęzycznej i wielokulturowej rodziny

Wsparcie dziecka w kształtowaniu tożsamości kulturowej

Jak pomóc dziecku w budowaniu zdrowego poczucia własnej 
wartości i tożsamości kulturowej?

Dwu- i wielojęzyczność – korzyści dla dziecka 

Jak wpierać dziecko w nauce języka ojczystego rodzica? 
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Wsparcie dziecka w kształtowaniu tożsamości 
 

Po pierwsze ważne jest, by rodzice wspierali dziecko w budowaniu jego więzi z kulturą i tradycjami, w której/których 

sami wyrośli. Poznanie zachowań, tradycji i obyczajów ważnych w kulturze/kulturach rodziców pozwala dziecku 

zrozumieć samego siebie – to skąd pochodzi, jakie są jego korzenie. Co więcej, jeśli rodzice przekazują dziecku wła-

sne tradycje i zwyczaje kulturowe, to pomagają mu tym samym w budowaniu relacji z członkami rodziny pozostałymi 

w kraju pochodzenia (np. dziadkami, kuzynami). Znajomość kultury rodzica przydaje się także, gdy rodzina postanawia 

przeprowadzić się do kraju pochodzenia (któregoś lub obojga z rodziców). Wtedy dziecko szybciej adaptuje się do 

życia w nowym miejscu. 

 

Z drugiej strony warto, by rodzice wspierali dziecko w poznawaniu kultury polskiej po to, by czuło się dobrze w kontak-

tach z Polakami, wśród których będzie przecież wrastało, uczyło się, a może i w przyszłości pracowało. Zamieszkanie 

w Polsce nie jest wystarczające do tego, by dziecko czuło się swobodnie i pozytywnie w kontaktach z Polakami. Bardzo 

ważne jest wychowanie i to, jakie zachowania oraz postawy prezentują rodzice w kontaktach z nauczycielami i wycho-

wawcami dziecka, a także w codziennych kontaktach z lokalnymi mieszkańcami. 

 

Kształtowanie w dziecku poczucia tożsamości opartej na kulturze/kulturach rodziców przy jednoczesnej otwartości 

na poznawanie innych kultur to wyzwanie nie tylko dla rodziców, ale i wielu nauczycieli i wychowawców. Poniżej pre-

zentujemy rady dla rodziców, którzy chcą pomoc swoim dzieciom czuć się dobrze i pewnie w świecie – niezależnie od 

tego z przedstawicielami, której z kultur przyjdzie im się bawić, uczyć, czy kiedyś pracować.

 

Jak pomóc dziecku w budowaniu zdrowego poczucia 
własnej wartości i tożsamości kulturowej?
 

Rozmawiaj z dzieckiem w swoim ojczystym języku 

Język jest ważną częścią kultury. Pozwala dziecku przede wszystkim na nawiązanie pełnego kontaktu z rodzicami, 

dziadkami, czy innymi członkami rodziny. Jest także narzędziem pozwalającym na pełnie zrozumienie tradycji i oby-

czajów danej kultury, bo umożliwia udział we wspólnych rytuałach i świętach, prowadzenie niczym nieskrepowanych 

rozmów z rodakami, czy po prostu daje możliwość przeczytania książki w oryginale. 

O tym, jak wspierać dziecko w uczeniu się języka ojczystego rodziców, piszemy więcej w dalszej części tego poradnika.

 

Przekazuj rodzime tradycje i obyczaje 

Celebruj z dzieckiem wspólne święta i tradycje. Tłumacz mu, dlaczego są ważne dla Ciebie osobiście, dla ludzi w kraju 

pochodzenia. Pokazuj, jak dane święto obchodzone jest w społeczności, z której się wywodzisz. W miarę możliwo-

ści świętuj razem z rodakami mieszkającymi w Polsce i odwiedzaj kraj pochodzenia – to pozwoli dziecku poczuć się 

częścią większej społeczności. Staraj się też przekazywać swoją kulturę poprzez opowiadanie dziecku rodzimych bajek 

i legend, wspólne śpiewanie piosenek znanych Ci z własnego dzieciństwa, czy tradycyjny taniec.

 

Nawiązuj kontakty z rodakami mieszkającymi w Polsce 

W podtrzymaniu kontaktu z rodzimą kulturą i przekazywaniu jej własnym dzieciom bardzo pomocne są kontakty z ro-

dakami mieszkającymi w Polsce. Dobrze, gdy wśród tych osób są rodziny z dziećmi. Dla dzieci jest to ważny czas – po-

zwala uczyć się kultury przez rozmowy i wspólne spędzanie czasu z dorosłymi oraz, przede wszystkim, przez zabawy 

z rówieśnikami o tych samych korzeniach.  

Podtrzymuj relacje z rodziną i przyjaciółmi w kraju pochodzenia 

Kontakty z rodziną i przyjaciółmi pozostałymi w kraju pochodzenia mogą pomóc dziecku poczuć się częścią większej 

wspólnoty. Jeśli masz taką możliwość, odwiedzaj swoich krewnych i przyjaciół mieszkających w rodzimym kraju, 

zapraszaj ich do odwiedzenia Waszej rodziny w Polsce. Jeśli przyjazd bliskich do Polski lub Wasza wizyta w rodzinnym 
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kraju nie jest możliwa, zawsze  możesz częściej dzwonić lub korzystać z komunikatorów internetowych, takich jak 

Skype. Warto, by kontakty z bliskimi przebywającymi za granicą były regularne, aby stały się pewnego rodzaju zwycza-

jem Waszej rodziny. 

 

Nawiąż współpracę z przedszkolem, szkołą Twojego dziecka 

Ważne, by Twoje dziecko w kontaktach z innymi dziećmi chętnie mówiło o swoim dziedzictwie kulturowym i by czuło 

się z niego dumne. Istotne może okazać się tu Twoje wsparcie, bo dzieci w kontakcie z rówieśnikami raczej nie lubią 

podkreślać swojej odmienności. Z kolei nauczyciele nie zawsze widzą potrzebę wspierania dzieci w dzieleniu się infor-

macjami o swoim pochodzeniu. Warto nawiązać kontakt z wychowawczynią/wychowawcą Twojego dziecka i zapropo-

nować na przykład przeprowadzenie zajęć, na których możesz opowiedzieć dzieciom o swoim kraju, własnych trady-

cjach i zwyczajach kulturowych. Możesz także zaproponować przygotowanie swoich tradycyjnych potraw na jakieś 

wydarzenie czy piknik organizowany dla dzieci. 

 

Ucz się języka polskiego 

Twoje dziecko wychowuje się w Polsce i ma okazję uczyć się języka polskiego już od małego. Przyjdzie moment, 

w którym będzie świetnie posługiwało się tym językiem. Dla rodziców jest to język obcy, którego z reguły mu-

szą uczyć się jako osoby dorosłe i włożyć w proces nauki wysiłek. Warto jednak podjąć starania poznania języka 

polskiego. Jego znajomość chociażby na poziomie komunikatywnym sprawi, że rodzić może porozumiewać się na 

przykład z wychowawcami i opiekunami dziecka. W oczach dziecka pozostaje więc jego mentorem i „przewodni-

kiem po świecie”. 

Oczywiście może się zdarzyć, że mimo prób rodzic nie opanuje języka polskiego w stopniu wystarczającym, by 

prowadzić w nim rozmowy. W takiej sytuacji warto, by w kontaktach z Polakami korzystał z pomocy dorosłych osób, 

które mogą pomóc w tłumaczeniu. Jeśli rodzić prosi swoje dziecko o tłumaczenie rozmowy z innym dorosłym to 

odwraca role, czyli to dziecko staje się teraz mentorem i przewodnikiem dla rodzica, a rodzic traci w oczach dziecka 

część swojego autorytetu. Dlatego pamiętaj, by nie prosić swoich dzieci, o tłumaczenie  Twoich rozmów z innymi 

dorosłymi. 

Poznawaj i zaprzyjaźniaj się z Polakami 

W nauce języka polskiego oraz poznawaniu polskiej mentalności pomocne może być nawiązywanie kontaktów i znajo-

mości z Polakami. Jeśli rodzic chętnie będzie zapoznawał się i rozmawiał z Polakami, jego dziecko też będzie czuło się 

swobodnie w tych kontaktach. Warto zatem rozejrzeć się wokół i próbować bliżej zaznajomić się na przykład z polski-

mi sąsiadami, kolegami z pracy czy rodzicami z przedszkola/szkoły do której chodzi Twoje dziecko.

 

Dwu i wielojęzyczność – korzyści dla dziecka 

Mówienie w kilku językach ma wiele zalet. Znajomość więcej niż jednego języka daje więcej szans na znalezienie 

ciekawej i dobrze płatnej pracy. Zwłaszcza, że światowa gospodarka staje się coraz bardziej globalna, a to sprawia, że 

biegłość w więcej niż w jednym języku jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Badania pokazują także, że dzieci, 

które od małego uczą się wielu języków, lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów i umiejętnością logicznego 

myślenia. Nauka kilku języków rozwija także kreatywność dzieci. Jednocześnie lingwiści i naukowcy zajmujący się ba-

daniem nabywania języka i dziecięcą dwujęzycznością podkreślają, że nauka języka ojczystego rodziców, a zwłaszcza 

nauka czytania, ułatwia i przyśpiesza uczenie się każdego kolejnego języka. 

Jak wspierać dziecko w nauce języka ojczystego rodzica?

Zdecyduj się na strategię nauki języka 

Chcąc nauczyć swoje pociechy języka ojczystego, rodzice mogą przyjąć różne strategie np. przyjąć regułę, że w domu 

mówi się w danym języku, a poza domem w innym. Jednocześnie warto wiedzieć, że strategią uznaną za najbardziej 

skuteczną jest tzw. reguła osoby. Polega ona na tym, że każde z rodziców zwraca się do dziecka od urodzenia w swoim  

rodzimym języku.
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Rozmawiaj z dzieckiem (prowadzenie dialogu)  

By dziecko miało szansę nauczyć się Twojego języka, ważne, by korzystało z niego w sposób aktywny, a nie tylko 

słuchało rozmów w tym języku. Rozmawiaj zatem z dzieckiem jak najczęściej. Prowadzenie rozmów możesz zacząć już 

z dwumiesięcznym niemowlakiem. W tym wieku dialog będzie polegał na mówieniu do dziecka np. opisywaniu czynno-

ści higienicznych, które przy nim wykonujesz. Kolejnym etapem będzie wspólne gaworzenie. 

 

Buduj prestiż języka, którego dziecko się uczy 

Ważne jest pokazanie dziecku, że język, którego chcemy je nauczyć, jest ceniony i lubiany w rodzinie. Istotne, by 

postawa taka była prezentowana przez dwoje rodziców (także w przypadku, gdy nie posługują się którymś z języ-

ków używanym w rodzinie). Zainteresowanie oraz szacunek dla języka współmałżonka są podstawowym warunkiem 

kształtowania kompetencji językowej dziecka nie tylko w jednym, ale w kolejnych językach.

 

Kontroluj czas poświęcony na oglądanie telewizji i korzystnie z komputera, smartfona, tableta

Za rozwój mowy odpowiada głównie lewa półkula mózgu. Natomiast ogadanie telewizji, czy korzystanie z komputera 

stymuluje przede wszystkim rozwój prawej półkuli mózgu. Jeśli zatem dziecko długo używa sprzętów multimedial-

nych, może to utrudnić rozwój jego umiejętności językowych i blokować użycie języka etnicznego rodziny. 

 

Twórz wiele możliwości do kontaktu z rodzimym językiem (rodzina, znajomi)  

Istotne, by były to spotkania, które dziecku kojarzą się z czymś przyjemnym, wtedy i mówienie w danym języku będzie 

dla dziecka przyjemną czynnością.

 

Wspieraj dziecko w nauce pisania i czytania w Twoim języku 

Lingwiści wskazują, że pełne opanowanie struktur gramatycznych danego języka, daje dziecku możliwość całościowe-

go zrozumienia tekstów mówionych i pisanych. Stąd tak ważna jest nauka pisania i czytania. By pomóc dziecku w roz-

woju tych umiejętności warto od najmłodszych lat czytać mu bajki, a w trakcie czytania wodzić palcem za czytanym 

tekstem. Jeśli istnieje taka możliwość, wskazane jest zapisanie dziecka na lekcje języka ojczystego, gdzie pod okiem 

nauczyciela będzie mogło uczyć się czytać i pisać. Takie weekendowe „szkółki” często prowadzone są przez ambasady, 

konsulaty lub organizacje pozarządowe. 

Mów o korzyściach z nauki języka ojczystego nauczycielom i wychowawcom Twojego dziecka 

Zdarza się, że przedszkola i szkoły nie wspierają nauki języka etnicznego używanego w domu rodzinnym dziecka, 

a nauczyciele zachęcają rodziców do wzmacniania głównie nauki języka dominującego (polskiego). Jeśli spotkałeś się 

z takimi zaleceniami czy postawą ze strony wychowawców Twojego dziecka, to warto, byś porozmawiał/a z nauczycie-

lami i opowiedział/a o korzyściach, jakie płyną za nauki języka ojczystego. 
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www.forummigracyjne.org
www.mamawpolsce.wordpress.com

Publikacja powstała w ramach projektu „Jestem mamą w Polsce – II edycja”, współfinansowanego  
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.

Bezpieczna przystań

Publikacja (rozdział „Żywienie dziecka w wieku 0-12 miesięcy”) przy wsparciu konkursu grantowego edukacy-
jnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, poświęconego edukacji żywieniowej kobiet w ciąży, kobiet 

karmiących piersią oraz rodziców dzieci w pierwszym roku życia.


