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zagrożenia dobra dziecka, zastąpienie rodziny do czasu zaistnienia warunków 

umożliwiających jego powrót do rodziny albo w sytuacji, gdy powrót dziecka do rodziny 

okazałby się niemożliwy, do umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. 

 

14. Wawrzonek Anna.  

Kompetencyjny rollercoaster – rodzina, edukacja, praca i (nie)relacyjny wymiar tych 
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Przedszkola" 2020, nr 10, s. [12]-15. 
Rozmowa z dr Faustyną Mounis na temat funkcjonowania rodziny i dzieci przedszkolnych na 
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Główne problemy dzieci niepełnosprawnych przed i po adopcji. Problemy związane z adopcją 
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Muzyczna aktywizacja dziecka w domu rodzinnym - analiza wyników badań. 
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