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Drodzy Rodzice! 

Jeżeli Państwa dziecko urodziło się w roku  2004 

ma możliwość rozpoczęcia nauki  

w klasie pierwszej 

od 1 września 2010 r. na Państwa wniosek złożony                            

do dyrektora szkoły podstawowej. 

 

 

             W latach 2009-2011 decyzja o rozpoczęciu nauki                               

w szkole przez dziecko 6-letnie  

należy do Państwa - Rodziców. 

 

 

Od 1 września 2012 r. zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla 

wszystkich 6-latków. 

 

 

 

 

 

 

 
Bydgoszcz, 2010 

 
\\ 



Sześciolatek w szkole 

Lata 2010/2011, 2011/2012 

 
 

* Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego  

     w przypadku nierozpoczęcia nauki w klasie pierwszej 

 

 

               * Możliwość przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły  

                                  nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego  

          po  uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

 * Kryteria przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: 

                                                   -     warunki organizacyjne szkoły 

                                              -    objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym                                                                                                

                                                         w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole 
 

  

                    * Decyzja dyrektora w sprawie  

                                             przyjęcia dziecka do szkoły 

 

 

*  Wniosek rodzica do dyrektora szkoły            

 podstawowej  
 

                                                                                 *  Prawo dziecka sześcioletniego 

                                                                                                do edukacji szkolnej 

 



 

RODZICE  

 

Jeżeli Państwa dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolu,  

w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego), to warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej jest  

posiadanie przez dziecko pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej  

o możliwości rozpoczęcia edukacji szkolnej.  

 

 

Jeżeli Wasze dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2010 r. to: 

� Będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej dostosowanej do 

indywidualnego rozwoju każdego dziecka. 

 

� Szkoła zapewni: 

- interesujące i skuteczne metody pracy z dzieckiem, 

- przyjazny klimat,  

- wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie, 

- naukę języka obcego i zajęcia  pozalekcyjne, 

- rozwój zdolności i zainteresowań dziecka, 

- opiekę  w świetlicy,  dzieckiem zaopiekuje się przyjazny i dobrze przygotowany 

nauczyciel. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli Państwa sześcioletnie dziecko od 1 września 2010 r. nie będzie uczniem szkoły, 

będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego:  w przedszkolu 

lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

 

 

Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo min. do: 
� poznania bazy szkoły, 

� uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie  zapewnienia dziecku opieki 

przed i po lekcjach (świetlica), 

� uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków. 

W jaki sposób przebiegać będzie nauka sześciolatka w szkole ? 
 

Zapewnienie ciągłości wychowania i kształcenia przez: 

� znajomość przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, 



� zadbanie o adaptację dzieci do warunków szkolnych /poczucie bezpieczeństwa/, 

� zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z dwóch części: edukacyjnej 

/wyposażonej w tablice stoliki itp./ i rekreacyjnej, 

� wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, 

� zintegrowaną formę kształcenia, 

� powierzenie edukacji jednemu nauczycielowi /możliwość prowadzenia zajęć   

z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, języka obcego przez nauczycieli posiadających odpowiednie 

kwalifikacje/, 

� formy zajęć takie, jak: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe. 

 

Zadbanie  o zaspokojenie istniejących potrzeb przez organizowanie: 

� zajęć opiekuńczych /możliwość wykorzystania sali zajęć po zakończonych lekcjach/, 

� zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce). 
 

 

 

 

DRODZY RODZICE  
 

 

Podejmijcie decyzję najlepszą 
 

dla WASZEGO dziecka 

 
 

 

 
Opracowanie: Krystyna Karpińska, Barbara Szczepkowska 


