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Szanowni Państwo. Rodzice dzieci sześcioletnich. 

Kiedy dziecko przekracza po raz pierwszy progi szkoły, chcieliby Państwo mieć 

pewność, że lata, które w niej spędzi, będą tak samo szczęśliwe i radosne, jak te 

wcześniejsze, gdy opiekowaliście się nim w domu lub gdy chodziło do przedszkola. 

Dlatego rozumiemy tych rodziców, którzy oczekują, aby szkoła była bezpieczna, 

przyjazna uczniowi, zatrudniająca dobrych, zaangażowanych  w swą pracę 

nauczycieli, potrafiących w razie trudności pomóc każdemu dziecku. Niezależnie od 

wieku, uczeń  powinien w szkole uczestniczyć w interesujących  zajęciach,                             

z przyjemnością dowiadywać się nowych rzeczy i kształcić przydatne umiejętności. 

19 marca 2009 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Nowe przepisy zapewniają m.in. dostęp do edukacji dzieci najmłodszych - poprzez 

wprowadzenie obniżenia wieku rozpoczynania obowiązkowej edukacji przedszkolnej 

dla dzieci 5-letnich oraz realizację obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie  

Wprowadzanie obniżonego wieku szkolnego jest rozłożone na 3 lata.                   

Rodzice dzieci urodzonych w 2003, 2004 i 2005 roku mają prawo wysyłania swoich 

dzieci do szkoły. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez szkołę odpowiednich 

warunków organizacyjnych, a także wcześniejsze objęcie dziecka pięcioletniego 

wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Jeżeli nie 

były dotychczas objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będą mogły zostać 

przyjęte do szkoły, jeśli uzyskają pozytywną opinię poradni psychologiczno - 

pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole.  

Od 1 września 2009 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego jest 

realizowana nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Podstawa 

wskazuje, aby najwyżej jedną piątą czasu przeznaczyć na różnego typu zajęcia 

dydaktyczne, a pozostała część czasu w ciągu dnia była wykorzystana na główne 

formy dziecięcej aktywności, czyli zabawę i aktywność ruchową. Ma to 

przeciwdziałać organizowaniu w przedszkolach szkolnych form edukacyjnych a także 

korzystaniu z podręczników, zeszytów ćwiczeń czy kart pracy w placówkach 

wychowania przedszkolnego. Tego typu szkolne metody pracy mogą stanowić 

jedynie uzupełnienie wielostronnego wspierania rozwoju dziecka. Podstawą pracy 

powinna być zabawa i różnorodna działalność dziecka, związana z prawidłowym 
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rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji 

wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki pisania i nauki szkolnej. Dziecko w wieku 

przedszkolnym powinno uczyć się poprzez doświadczanie, badanie, 

eksperymentowanie - bezpośrednie działania angażujące wszystkie zmysły. 

Pedagog Jan Amos Komeński powiedział:  "Czego nie ma w zmysłach, tego nie ma 

w umyśle". Badania nad procesem uczenia się wskazują, że nabywamy 

umiejętności, wiedzę, postawy w :  10% z tego -  co czytamy, 20% z tego - co 

słyszymy, 30% z tego - co widzimy, 50% z tego -  co widzimy i słyszymy,                                           

70% z tego - co mówimy   a w 90% z tego -  co mówimy i robimy  

       W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko 

nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego przeprowadzają diagnozę 

gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które 

mogą pomóc: 

 rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w 

szkole i mogli je odpowiednio wspomagać, 

 nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego 

programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku 

poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do 

maja, 

 pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie 

skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela 

przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi dziecka. 

Z dniem 30 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół  

Zgodnie z założeniami twórców nowej podstawy , przedstawienie treści kształcenia     

w języku efektów kształcenia (poprzez określenie wymagań na koniec każdego etapu 

edukacyjnego) ma na celu precyzyjne określenie tego, czego szkoła zobowiązana 

jest nauczyć przeciętnego ucznia. Pozwoli to szkole na taki dobór programów i metod 
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nauczania, że w sposób optymalny zapewnić osiągnięcie opisanych w nowej 

podstawie programowej efektów kształcenia.  

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określa 

Cele kształcenia: 

1.      przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów,  

2.      zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,  

3.      kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

 

Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia 

ogólnego  

1.      czytanie,  

2.      myślenie matematyczne,  

3.      myślenie naukowe,  

4.      umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w 

mowie, jak i w piśmie,  

5.      umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,  

6.      umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, 

odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,  

7.      umiejętność pracy zespołowej.  

wany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.  

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych 

obejmuje dwa etapy edukacyjne: 

1.      I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III (edukacja wczesnoszkolna),  

2.      II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI.  
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I etap edukacyjny (edukacja wczesnoszkolna) 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. 

Zakres wiadomości i umiejętności w nowej podstawie programowej został ustalony 

oddzielnie dla ucznia kończącego klasę I oraz dla ucznia kończącego klasę III.  

Powodem wyodrębnienia klasy I jest podkreślenie ciągłości procesu edukacji 

rozpoczętego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej. Edukacja 

wczesnoszkolna jest procesem rozłożonym na 3 lata nauki szkolnej. Oznacza to, że 

wiadomości i umiejętności zdobywane przez ucznia w klasie I będą powtarzane, 

pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III. Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma 

dysponować uczeń kończący klasę pierwszą, a później klasę trzecią ustalono tak, by 

nauczyciel mógł je zrealizować z uczniami o przeciętnych możliwościach. 

Nowa podstawa programowa w klasach I-III zawiera treści nauczania w zakresie: 

1. edukacji polonistycznej,  

2. języka obcego nowożytnego,  

3. edukacji muzycznej,  

4.  edukacji plastycznej,  

5. edukacji społecznej,  

6. edukacji przyrodniczej, 

7.  edukacji matematycznej,  

8. zajęć komputerowych,  

9.  zajęć technicznych,  

10.  wychowania fizycznego,  

11.  etyki.  

Edukacja wczesnoszkolna jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego. 

 

Szanowni Rodzice. 

Przyjęcie do szkół dzieci sześcioletnich wymaga zmian i stworzenie odpowiednich 

warunków.  Właściwie przygotowani nauczyciele oraz odpowiednio wyposażone sale 

to niewątpliwie nasze atuty 

 

W naszej szkole: 

 Sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w 

tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej).  
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 Klasy wyposażone są w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć 

(np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i 

zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. 

  uczniowie maja możliwość pozostawienia w szkole części swoich 

podręczników i przyborów szkolnych.  

 negocjujemy z organem prowadzącym, aby edukacja w klasach I - III 

odbywała się w zespołach liczących nie więcej niż 26 osób.  

 edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. ( dopuszczamy 

możliwość  prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego 

przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje). 

 organizujemy zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące 

spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo  

     ( świetlica czynna7.00 – 16.00 ) 

 organizujemy wsparcie dydaktyczne, dla dzieci potrzebujących pomocy                          

w nauce 

 nauczyciele prowadzą (dodatkowo) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 

uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce 

 w szkole jest stołówka, gabinet dentystyczny, sklepik i gabinet pierwszej 

pomocy przedmedycznej.  

 

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną i otwartą dla uczniów.                                     

Pragniemy, aby  każde dziecko mogło odnieść sukces na miarę swoich 

możliwości. Dążymy, aby zrealizowało się w nauce, sporcie lub działalności 

artystycznej. Chcemy odnaleźć mocne strony naszych uczniów                                                

i pomóc im uwierzyć w siebie 

Nasza szkoła jest przyjazna dla Uczniów i Rodziców! 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Anna Kropidłowska - Wieczorkiewicz 
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