
Pójście sześciolatka do szkoły budzi wśród niektórych rodziców niepokoje  
i wątpliwości. PoniŜej zamieszczamy najczęściej pojawiające się pytania rodziców  
i odpowiedzi ekspertów dotyczące:  

• gotowości szkolnej 
• obowiązku przedszkolnego 5 – latka 
• obowiązku szkolnego 
• organizacji nauki w klasie I 
• specjalnych potrzeb edukacyjnych 

 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi w kategorii: gotowość szkolna 

 
Co należy do obowiązków przedszkola w zakresie określenia gotowości szkolnej ? 

Do zadań nauczycieli przedszkola należy m.in. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku 

szkolnego (październik, listopad) poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna). Jednym z celów takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom  

w poznaniu stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i ewentualnym wspomaganiu rozwoju 

dziecka w osiąganiu tej gotowości. Na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych, 

przedszkole wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego, w którym dziecko ma obowiązek albo 

może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz.624) 

 

 

Co stanie się z dziećmi, którym na przykład poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię  

o braku gotowości szkolnej? Czy ktoś przewidział miejsca dla tych dzieci? Gdzie one się wtedy 

podzieją? Czy będą mogły jeszcze przez kolejny rok uczęszczać do przedszkola? Co mają zrobić 

rodzice, jeśli przedszkole nie przyjmie takiego dziecka? Już teraz są tysiące przypadków, że dla 

pięcio- i sześciolatków nie ma miejsc w przedszkolach, więc sześciolatki odsyłane są do szkół,  

aby wcześniej rozpoczynać edukację. 

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje ww. opinię na podstawie przeprowadzonej diagnozy dojrzałości 

szkolnej dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole, obejmującej dojrzałość pod względem fizycznym, 

intelektualnym, społecznym i emocjonalnym. 

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej,  

w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny tych 

dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat, 

zgodnie z art. 14 ust. 1a ww. ustawy. 

Natomiast zgodnie z ww. przepisem w brzmieniu nadanym ustawą z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458), który wszedł w życie  

1 września 2012 r. oraz przepisami ustawy z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176), od 1 września 2014 r. 



wychowaniem przedszkolnym będzie mogło być objęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 8 lat. W konsekwencji obowiązek szkolny tych dzieci będzie mógł być odroczony  

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku 

szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym  

w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 

Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, jest zadaniem własnym gminy. 

 

Czy nauczyciele uczący moje dziecko będą właściwie przygotowani do pracy z młodszymi uczniami? 

Tak. Nauczyciele mogą uczyć w szkole wyłącznie, jeśli posiadają odpowiedni kwalifikacje. Dodatkowo 

uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, które pomogą im jeszcze lepiej niż teraz uczyć małe dzieci. Zasadą 

jest też, że w edukacji wczesnoszkolnej dzieci powierza się jednemu nauczycielowi przez cały ten etap 

kształcenia. To pozwala nauczycielowi dobrze poznać swoją grupę dzieci i dostosować tempo i treści nauczania 

do potrzeb poszczególnych dzieci. 

Do kwietnia 2013 roku placówki doskonalenia nauczycieli objęły działaniami w zakresie związanym  

z rozpoczęciem przez dzieci 6-letnie spełniania obowiązku szkolnego – 21 603 szkoły podstawowe, w tym 8957 

szkół z oddziałami przedszkolnymi oraz 16088 przedszkoli i 2240 innych form wychowania przedszkolnego. 

Zaplanowano, że z oferty placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie związanym z rozpoczęciem przez dzieci 

6-letnie spełniania obowiązku szkolnego skorzysta 63 730 nauczycieli szkół podstawowych i 63 604 przedszkoli. 

Z oferty skorzysta również 2 944 nauczycieli innych form wychowania przedszkolnego. Do dnia 

przeprowadzania monitorowania z oferty w omawianym zakresie skorzystało 66589 nauczycieli szkół 

podstawowych, 64692 nauczycieli przedszkoli i 3050 nauczycieli pracujących w innych formach wychowania 

przedszkolnego. 

 

Kogo obejmuje diagnoza przedszkolna? 

Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie dzieci kończące w danym roku pięć lat oraz do 2014 r. dzieci 

sześcioletnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zadaniem nauczycieli 

jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych 

dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. 

Dlatego wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem 

diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej. Zgodnie z nową podstawą 

programową, zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych 

wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji. Z początkiem roku 

szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej  

(w październiku - listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna). 

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować 

indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Celem takiej analizy jest także 

zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, 

odpowiednio do ich potrzeb. 

Następnie, w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma 

obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, ze zm.), przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem 

przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację  

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji 

prowadzonych przez nauczyciela obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

Informacja ta powinna być wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich. 

Rodzice otrzymują tę informację i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli 

uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju. 

Natomiast szkoła nie ma prawa żądać od rodziców udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej. 

 



Czy dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole powinno umieć czytać i pisać? 

Czytanie i pisanie to umiejętności typowo szkolne. W przedszkolu dziecko przygotowuje się do ich nabywania. 

W podstawie programowej wychowania przedszkolnego zostały określone umiejętności, które powinny 

posiadać dzieci kończące edukację przedszkolną. W zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania dziecko 

kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 

• dysponuje sprawnością rąk potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 

• interesuje się czytaniem i pisaniem; 

• układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach  

o prostej budowie. 

Zatem dziecko, które rozpoczyna naukę szkolną nie musi znać liter, umieć czytać ani pisać. Tych umiejętności 

będzie uczyć się w szkole. Ponadto warto pamiętać, że dominującą formą zajęć w przedszkolu są zabawy i gry, 

podczas których dzieci mogą wieloma zmysłami doświadczać otaczającego świata. Podczas tych zajęć dzieci 

tańczą, śpiewają, malują, rysują, wycinają, lepią z plasteliny, słuchają opowiadań i baśni. Właśnie ten rodzaj 

aktywności sprzyja rozwijaniu gotowości do nauki czytania i pisania. 

 

 

Do kiedy rodzice muszą podjąć decyzję o posłaniu sześciolatka do pierwszej klasy? 

Nie ma ustawowego przepisu określającego datę zapisania dziecka do szkoły. Rodzice mogą podjąć taką decyzję 

nawet na początku września. 

 

 

Po czym poznać, że dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych? 

Dziecko gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością rozpocznie swoją „przygodę ze szkołą”. Oczekujemy, 

że sześciolatek gotowy do pełnienia roli ucznia potrafi samodzielnie ubrać i rozebrać się, umyć, skorzystać  

z toalety, a także zjeść posiłek. Posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia, wypowiada się 

zdaniami, potrafi poinformować o swoich potrzebach. Umie powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat i gdzie 

mieszka. Chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł. Podczas rysowania, 

zabawy – potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca. 

Sześciolatek u progu rozpoczęcia nauki w szkole poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, lepi  

z plasteliny i rysuje. Interesuje się czytaniem i pisaniem, słucha bajek, wierszy, zapamiętuje elementy obrazków. 

Umie pokazać lewą i prawą stronę, dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych 

konkretach. 

Przede wszystkim jednak, sześciolatek powinien być zainteresowany szkołą i działaniami, z którymi wiąże się 

pełnienie roli ucznia. W ocenie przygotowania dziecka do szkoły może pomóc nauczyciel przedszkola lub 

pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu diagnozy przedszkolnej. 

 

 

Jakich przedmiotów będzie się uczyło moje dziecko w pierwszej klasie? 

W okresie pierwszych trzech lat nauka nie jest podzielona na przedmioty. W tym czasie nauczyciel prowadzi 

zintegrowaną edukację wczesnoszkolną, w ramach następujących dziedzin: polonistycznej, muzycznej, 

plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania 

fizycznego, języka obcego. Ponadto na życzenie rodziców może być prowadzona nauka religii  i etyki oraz języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego (kaszubskiego). 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – grudzień 2008, sierpień 2012 r. 

 

 

Jak szkoły mogą zadbać o indywidualne podejście do potrzeb uczniów gdy ich liczba w klasach 

potrafi przekraczać 30 uczniów? 

Aby zapobiec tworzeniu licznych oddziałów klasowych dla najmłodszych uczniów, w nowelizacji ustawy MEN 

zaproponował aby począwszy od września 2014 roku oddziały klasy 1. nie mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. 

Po roku ten przepis obejmie klasy 1 i 2, a docelowo wszystkie klasy 1-3. 

 

 

 

 



Pytania i odpowiedzi w kategorii: obowiązek przedszkolny pięciolatka 
 

 

Między dzieckiem urodzonym w styczniu 2007 roku a tym, które urodziło się pod koniec czerwca 

2008 roku jest półtora roku różnicy. Ponadto dzieci urodzone w 2007 roku, które pójdą do szkoły  

w roku 2014/2015 będą mieć za sobą przynajmniej dwa lata przedszkola czy też nawet „zerówki”,  

a dzieci urodzone w 2008 roku – czasami tylko rok. Czy różnice między dziećmi nie będą zbyt duże? 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało wprowadzenie systemowego rozwiązania, które pomoże 

rozwiązać ten potencjalny problem. Wszędzie tam, gdzie tworzony będzie w szkole więcej niż jeden oddział 

klasy pierwszej, dzieci będą zapisywane do oddziałów klasowych zgodnie z miesiącem urodzenia, począwszy od 

najmłodszych. To sprawi, że w jednym oddziale klasowym będą się uczyć dzieci między którymi różnica wieku 

nie jest znacząca. Należy również pamiętać, że w ramach zajęć wychowania przedszkolnego na każdym etapie, 

nauczyciel jest obowiązany do rozwijania wiedzy i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby  

i możliwości. 

 

 

Czy sześciolatek, który uczęszcza do pierwszej klasy, może samodzielnie chodzić do szkoły  

lub wracać do domu? 

Ustawa – prawo o ruchu drogowym stanowi, że dopiero siedmiolatek może samodzielnie poruszać się po 

drodze (w tym m.in. przechodzić przez jezdnię). Dzieci młodsze, niezależnie od tego, dokąd się przemieszczają 

nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze i muszą być pod opieką dorosłego. Przyjęta tu granica wieku jest 

niezależna od wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Za niestosowanie się do tego przepisu policja może 

ukarać opiekunów prawnych dziecka. 

 

 

Czy w przypadku gdy w oddziałach zerowych i klasach pierwszych spotkają się dzieci z dwóch 

roczników, powinny być tworzone osobne klasy dla sześciolatków? 

Już dziś sześciolatki i siedmiolatki często rozpoczynają razem naukę w klasach pierwszych. W szkołach odrębne 

klasy dla sześciolatków powstają wtedy, gdy zbierze się wystarczająca liczba dzieci, co nie zawsze jest możliwe. 

Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, by zarówno w pierwszej klasie, jak i tym bardziej w klasie zerowej 

dzieci z dwóch roczników uczyły i bawiły się wspólnie. 

Aby zapobiec, w miarę możliwości, tworzeniu oddziałów klasowych z uczniów, których dzieli duża różnica 

wieku, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach, gdzie utworzonych będzie więcej niż 1 oddział 

klasy pierwszej, według propozycji MEN, dzieci zostaną dobrane do poszczególnych oddziałów klasowych 

według wieku, począwszy od najmłodszych. Dzięki temu w oddziałach klasowych będą skupione dzieci  

w zbliżonym wieku. 

Wyjątkiem będą szkoły małe, w których zostanie stworzony będzie tylko jeden oddział klasowy – w takich 

szkołach oddziały są mało liczne, co umożliwia nauczycielowi większą indywidualizację pracy z uczniami. 

 

 

Dlaczego do oddziału przedszkolnego w mojej miejscowości jest zapisanych 28 pięciolatków, skoro 

przepisy mówią o maksymalnej liczbie 25 dzieci? Pani dyrektor na ogólnym zebraniu stwierdziła,  

że podziału na grupy nie będzie, bo nie ma pieniędzy na drugą grupę. 

Zgodnie z § 5 pkt 2 załącznika nr 1 Ramowy statut przedszkola rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. nr 61, poz. 624) liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. Właściwy kurator 

oświaty w ramach sprawowanego nad przedszkolem nadzoru pedagogicznego wydaje dyrektorowi placówki 

zalecenia dotyczące dostosowania liczby dzieci w oddziale do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 



Czy „zerówka” tworzona w szkole jest oddziałem przedszkolnym czy szkolnym? Proszę o podanie 

rozporządzenia i artykułu, który reguluje tę kwestię. 

Zgodnie z art. 14.1. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 poz.2572 z późn. zm.) 

wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Artykuł ten precyzuje dalej, że wychowanie 

przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego zgodnie  

z § 5 ust. 6. załącznika nr 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624). 

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że oddział przedszkolny w szkole podstawowej nie wchodzi  

w skład struktury szkoły podstawowej. 

 

 

Czy dzieci pięcio- i sześcioletnie będą w okresie przejściowym uczęszczały do tego samego oddziału 

przedszkolnego? 

O sposobie organizacji naboru do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego decydują organy 

prowadzące (gminy). Już obecnie w wielu przedszkolach i szkołach do oddziałów przedszkolnych i do oddziałów 

rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczają dzieci zróżnicowane wiekowo. Jest to podyktowane  

nie tylko względami organizacyjnymi zaproponowanymi przez gminy, ale także dojrzałością edukacyjną dzieci  

i decyzjami samych rodziców. Z opinii metodyków nauczania i psychologów jednoznacznie wynika, że nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby do jednego oddziału uczęszczały dzieci pięcioletnie i sześcioletnie. 

 

 

Czy przedszkole ma obowiązek przyjąć dziecko 5-letnie na 5 godzin w ramach wychowania 

przedszkolnego (bezpłatnie), czy też może wymuszać na rodzicach zapisanie dziecka na 8 godzin, 

korzystania z posiłków itd.?  

Zgodnie z art. 9, ust. 1 zawartym w przepisach przejściowych i końcowych ustawy z dnia 19 marca 2009 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458) w latach 

szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej 

formie wychowania przedszkolnego. 

Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego (art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 

r. (Dz. U. nr 256 poz.2572 z późn. zm.), która jest realizowana w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

Trzeba jednak pamiętać, że czas pracy przedszkola powinien być dostosowany do potrzeb rodziców. W opisanej 

sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, by rodzice odbierali dziecko z przedszkola po zajęciach, w ramach których 

realizowana jest podstawa programowa. 

 

 

Moja 5-letnia córka została przydzielona do grupy młodszej dzieci 3 i 4-letnich. Uważam, że jest  

to dla niej krzywdzące. Dziecko umie już pisać i czytać i ja nie zgadzam się z decyzją p. dyrektor.  

Czy w związku z nowelizacją ustawy o oświacie jest to zgodne z prawem? 

Zgodnie z § 5 pkt. 1 załącznika nr 1 Ramowy statut przedszkola rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. nr 61, poz. 624) do oddziału przedszkolnego rekrutuje się dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem 

ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Każdy nauczyciel pracując  

z dziećmi musi dobierać treści, metody i formy pracy kierując się zasadą indywidualizacji. 

Należy jednak dodać, że istnieje również idea tworzenia oddziałów o tzw. strukturze rodzinkowej, grupujących 

dzieci w różnym wieku, które przebywając razem mogą się od siebie nawzajem wiele nauczyć. 

 

 

 

 

 

 

 



Ile czasu dzieci pięcioletnie będą mogły przebywać w oddziale przedszkolnym?  

Wychowanie przedszkolne dla 5-latków może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dzieci pięcioletnie mogą przebywać w oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej, nie krócej niż 5 godzin dziennie - § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1  

do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). 

Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), nawet jeżeli jest 

umieszczony w szkole podstawowej, to nie wchodzi w skład jej struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. 

Oznacza to, że oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych funkcjonują według modelu przedszkolnego. 

Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola 

oraz z uwzględnieniem potrzeb rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 

 

 

Jak wygląda obowiązek przedszkolny (tzw. zerówka) i obowiązek szkolny dla dzieci urodzonych  

w 2009 r.? 

Wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. od września 2014 r. objęte zostaną rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci pięcioletnich, które może być realizowane w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (zespole lub punkcie 

przedszkolnym). Natomiast od września 2015 r. wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. (bez względu na miesiąc,  

w którym się urodziły) rozpoczną obowiązkowo naukę w klasie I szkoły podstawowej.  

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pózn.zm.) 

 

 

Jeśli dziecko urodzone w listopadzie 2008 pójdzie do szkoły w wieku siedmiu lat  

(rok 2015/16), to czy jako pięciolatek musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne tzw. 

"zerówka", czy może to nastąpić dopiero za rok w wieku 6 lat? 

Podzielenie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich urodzonych w 2008 r. na dwa etapy nie wprowadza 

zmian w wychowaniu przedszkolnym. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 

pięcioletnich zostaje utrzymany na ustalonych wcześniej zasadach. 

Zatem dziecko urodzone w listopadzie 2008 r. rozpocznie realizację obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego we wrześniu 2013 r. Od września 2014 r. może rozpocząć naukę w klasie I jeśli taka będzie 

decyzja rodziców. Jeśli rodzice nie zdecydują o edukacji szkolnej dziecka w wieku sześciu lat, to będzie ono 

kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub  

w innej formie wychowania przedszkolnego. 

 

 

Jaka może być maksymalna odległość od miejsca zamieszkania dziecka do placówki, w której 

będzie ono realizować przygotowanie przedszkolne, i za co w kwestii dowożenia dzieci odpowiada 

gmina? 

Droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego  

w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać  

3 km. Jeśli droga przekracza 3 km., to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki  

w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 



Moje pięcioletnie dziecko realizuje przygotowanie przedszkolne. Czy nauczyciel tej grupy  

ma obowiązek uczyć czytać i pisać? Co przewiduje podstawa programowa? 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa obszary, w jakich nauczyciel wspomaga rozwój, 

wychowuje i kształci dzieci. Są wśród nich m. in.: wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją 

matematyczną oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Nauczyciel pięciolatków nie ma zatem 

obowiązku uczyć dzieci czytać i pisać, ale ma za zadanie ukształtować w nich gotowość, która w I klasie szkoły 

podstawowej umożliwi naukę czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań. 

Przygotowanie przedszkolne to okres, w którym dziecko poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach 

zorganizowanych przez nauczyciela nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki w szkole. 

  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) 

 

 

Czy sześciolatek, który od września idzie do szkoły może jeszcze w sierpniu (chodzi o przedszkole 

państwowe, które jest w tym miesiącu normalnie otwarte) uczęszczać na darmowe 5 godzin  

(tak jak chodził do tej pory) do placówki? 

Dziecko, które od września danego roku rozpoczyna naukę w szkole podstawowej ma prawo do 31 sierpnia 

tego samego roku kalendarzowego korzystać z bezpłatnych 5 godzin dziennie w przedszkolu, gdyż przedszkole 

jest placówką nieferyjną i pracuje od 1 września każdego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego 

(z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady 

przedszkola/rady pedagogicznej). Warto wiedzieć, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu podczas wakacji 

można pobierać jedynie za wyżywienie oraz zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, które odbywają 

się w czasie wykraczającym poza wymiar bezpłatnych zajęć. 

  

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572, z późn. zm.) 

 

 

Ile dzieci powinno być w grupie zerowej? 

Tzw. „grupa zerowa” (przygotowanie przedszkolne) zgodnie z rozporządzeniem o ramowych statutach 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, może liczyć do 25 dzieci. 

  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61 poz.624) 

 

 

Czy 5 latek może realizować przygotowanie przedszkolne w przedszkolu z 3 i 4 latkami?  

Czy będzie wystarczająco przygotowany, gdyby miał rozpocząć edukację szkolną w następnym 

roku? 

Najczęściej grupy różnowiekowe tworzą dzieci o stosunkowo niedużej różnicy wieku. Nauczyciel grupy 

różnowiekowej ma obowiązek realizować program wychowania przedszkolnego uwzględniając potrzeby, 

zainteresowania i uzdolnienia poszczególnych dzieci. Zadaniem nauczyciela jest takie indywidualizowanie treści 

i metod pracy, aby dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w klasie I osiągnęło cele określone  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Pomocna w ocenie przygotowania dziecka do nauki  

w szkole może być informacja o gotowości szkolnej, przygotowana przez nauczyciela przedszkola na podstawie 

prowadzonych obserwacji. 

  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4. poz. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czy rodzic dziecka urodzonego 6-letniego potrzebuje opinii poradni psychologicznej, o gotowości 

szkolnej, by zapisać dziecko do pierwszej klasy? 

Nie. Jeśli rodzic ocenia, że dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w pierwszej klasie, może je zapisać do szkoły. 

Nie trzeba zasięgać opinii poradni, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań lub przedkładania 

zaświadczeń. 

Rodzicowi w ocenie gotowości dziecka pomóc powinna tzw. diagnoza przedszkolna przeprowadzona  

w przedszkolu (dwukrotnie, na początku realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

po kilku miesiącach, wiosną). Na tej podstawie nauczyciele i rodzice oceniają stopień gotowości dziecka do 

podjęcia nowych, szkolnych wyzwań. Warto pamiętać, że przedszkole ma obowiązek przeprowadzenia takiej 

diagnozy niezależnie od tego, czy rodzic planuje posłać dziecko 6-letnie do pierwszej klasy, czy też zatrzymać je 

na drugi rok w oddziale przedszkolnym („zerówce”). 

Oczywiście rodzic, jeśli nadal ma wątpliwości co do gotowości szkolnej dziecka lub chciałby dodatkowo 

wspomóc swoje dziecko w lepszym przygotowaniu do zadań szkolnych, może zasięgnąć opinii poradni  

(np. w kwestiach ćwiczeń motorycznych, logopedycznych i innych lub zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie 

badania gotowości szkolnej dziecka). 

 

 

 

 

Nie wiem czy moje 6-letnie dziecko poradzi sobie w szkole. Urodziło się w drugiej połowie roku  

i zastanawiam się jak wypadnie w porównaniu do starszych kolegów? 

Nowa podstawa programowa została przygotowana tak, aby poradziły sobie z nią wszystkie dzieci 6-letnie 

niezależnie od miesiąca urodzenia. Umiejętności, które powinno opanować dziecko na pierwszym etapie 

edukacyjnym zostały rozpisane na 3 lata (klasy I-III) co pozwala nauczycielowi na dowolne rozłożenie materiału  

i dostosowane tempa pracy do potrzeb i możliwości wszystkich uczniów. 

 

Czy moje dziecko podoła wymaganiom szkolnym? 

Wymagania w pierwszej klasie zostały dostosowane do dzieci 6-letnich, tak, by uczeń przeszedł przez I etap 

edukacyjny - klasy I-III w sposób jak najbardziej przyjazny i zachęcający do podejmowania indywidualnej 

aktywności oraz współpracy z innymi uczniami. Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń 

kończący klasę I, a później klasę III ustalono tak, by nauczyciel mógł je zrealizować z uczniami o przeciętnych 

możliwościach. Dzięki indywidualizacji nauczania zostaną uwzględnione różnice dojrzałości, które obserwuje się 

pomiędzy dziećmi. 

 

 

Moje starsze dziecko nie lubi wychowania fizycznego, prowadzonego w ciasnej salce 

gimnastycznej. Czy są jakieś standardy dla sześciolatków? 

Zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były w miejscach do tego celu przeznaczonych, np. na boisku,  

w sali gimnastycznej itp. Nie ma więc osobnych standardów dla dzieci 6 bądź 7 letnich. Wszystkie powinny mieć 

zapewnione właściwe warunki. 

 

 

Czy jest możliwe, żeby dziecko 5 letnie nie zostało przyjęte do przedszkola? Czy to prawda, że teraz 

musi iść obowiązkowo? Od trzech lat staram się o przedszkole. Byłam pewna, że mając 5 lat 

dostanie się, ale nie ma go na liście przyjętych. 

Od 1 września 2011 roku dzieci pięcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Obowiązek ten może być realizowany w przedszkolu, oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole 

podstawowej oraz w tzw. innych formach wychowania przedszkolnego (punktach i zespołach przedszkolnych). 

Zadaniem i obowiązkiem gminy jest zapewnienie dziecku pięcioletniemu miejsca w jednej z wymienionych 

placówek (niekoniecznie przedszkolnej). 

  

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2012r.,poz. 176) 

 

 

 



Co ma zrobić rodzic, gdy słyszy w przedszkolu, że jego 6-letnie dziecko nie osiągnęło gotowości 

szkolnej? 

Na pewno warto w takiej sytuacji zapytać wychowawcę, który przygotował diagnozę przedszkolną, w jakich 

obszarach przedszkole nie przygotowało dziecka do podjęcia nauki w szkole. Jeśli rodzic chce zasięgnąć przed 

podjęciem decyzji opinii, może zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej – podczas obserwacji 

dziecka oraz testów umiejętności specjaliści będą mogli przedstawić szczegółową diagnozę gotowości szkolnej. 

Ostatecznie to rodzic decyduje o posłaniu dziecka 6-letniego do I klasy szkoły podstawowej. 

 

 

Kto odpowiada za realizację obowiązku przedszkolnego pięciolatka? Skąd i w jakim czasie rodzic 

powinien dostać informację, że jego dziecko objęte jest w danym roku obowiązkiem? 

Ustawa o systemie oświaty nakłada powinności związane z realizacją obowiązku wychowania przedszkolnego  

i obowiązku szkolnego na rodziców, dyrektora szkoły oraz jednostki samorządu terytorialnego. Rodzice mają 

obowiązek zgłoszenia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole 

podstawowej lub do innej formy wychowania przedszkolnego oraz zapewnienia regularnego uczęszczania 

dziecka na zajęcia. Dyrektor publicznej szkoły kontroluje spełnianie obowiązku wychowania przedszkolnego w 

stosunku do dzieci zamieszkujących w obwodzie kierowanej przez niego szkoły. Wójt gminy (burmistrz, 

prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na 

obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. 

Sposób kontaktowania się z rodzicami w związku z obowiązkiem realizacji przygotowania przedszkolnego zależy 

od szkoły. 

  

Ustawa o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 56, poz. 458) 

 

Dlaczego dziecko, które przebywa w zerówce w oddziale przedszkolnym ma zapewnioną opiekę do 

17.00 a w szkolnej zerówce tylko do godziny 13.00? Myślę, że ta różnica jest bardzo znacząca dla 

rodziców przy wyborze zerówki. Rodzice, którzy zdecydują się na oddział zerowy w szkole mają 

poważne utrudnienie. Szkoła nie zapewnia opieki dla 5 -6 latków w okresie wakacji, a przedszkole 

tak. Dlaczego nie odbywa się to na takich samych zasadach? 

Prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych jest zadaniem gminy. Rada gminy ustala sieć publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, tak aby zapewnić dzieciom możliwość realizowania obowiązku 

wychowania przedszkolnego. Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora przedszkola i rady przedszkola. Dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do zorganizowania  

w szkole świetlicy dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. 

Godziny pracy świetlicy zatwierdza organ prowadzący. Tak więc rolą gminy jest zapewnienie dzieciom opieki do 

czasu przybycia rodziców, niezależnie od tego czy uczęszczają do szkoły czy też do przedszkola. W okresie 

wakacji w przedszkolach organizowane są dyżury a w szkołach podstawowych tzw. akcja letnia, podczas której 

dzieci korzystają z różnorodnych form aktywności z udziałem nauczycieli. 

  

Ustawa o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 56, poz. 458) 

 

Czy dziecko 5-letnie, które uczęszcza do punktu przedszkolnego w wymiarze 4 godzin dziennie spełni 

wymagany obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego? 

Roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

prowadzonym przy szkole podstawowej oraz w punkcie lub zespole przedszkolnym. Dziecko pięcioletnie 

uczęszczające do punktu przedszkolnego w wymiarze 4 godzin dziennie spełnia zatem obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego (określony w rozporządzeniu minimalny dzienny wymiar zajęć wychowania 

 i opieki to 3 godziny). W tym czasie nauczyciel realizuje całą podstawę programową wychowania 

przedszkolnego tak, aby dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych osiągnęły te same umiejętności co ich 

rówieśnicy w przedszkolach czy oddziałach przedszkolnych. 

  
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. nr 161, poz.1080) 

 



Czy dziecko 4-letnie może pójść do zerówki w szkole? 

Wychowaniem przedszkolnym w myśl ustawy o systemie oświaty objęte są dzieci od 3 roku życia. Wspomniana 

w pytaniu „zerówka” to obecnie roczne przygotowanie przedszkolne, które obowiązkowo dotyczy dzieci 

pięcioletnich. Zatem szkoła podstawowa organizująca oddział przedszkolny w pierwszej kolejności ma 

obowiązek zapewnienia miejsca dzieciom pięcioletnim. Jeśli natomiast dysponuje wolnymi miejscami, to może 

przyjąć do tego oddziału również dziecko czteroletnie. 

Należy jednak wiedzieć, że w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie jest możliwe przyjęcie dziecka 

pięcioletniego do I klasy. Zatem czterolatek uczęszczający do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

nie może rozpocząć edukacji szkolnej wcześniej niż jego rówieśnicy.  

 

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 176) 

 

 

Czy obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może być realizowane w domu  

jako nauczanie domowe? 

Dyrektor przedszkola może na wniosek rodziców zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 

obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania 

przedszkolnego. Zezwolenie może być wydane jeżeli wniosek o jego wydanie został złożony do dnia 31 maja i 

dołączono do niego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz oświadczenie rodziców o zapewnieniu 

dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Warto jednak dodać, że spełnianie obowiązku przedszkolnego poza domem stwarza więcej możliwości do 

kontaktów społecznych i kształtowania samodzielności, aniżeli nauczanie domowe.  

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz.2572, z późn. zmianami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytania i odpowiedzi w kategorii: obowiązek szkolny 

 
Mój syn urodził się w marcu 2008 roku. Czy teraz we wrześniu, musi iść do pierwszej klasy ? 

14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa, która wprowadza regulacje prawne, dotyczące 

obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. Zgodnie z ustawą dzieci urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 

r. obowiązkowo rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej we wrześniu 2014 r. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pózn.zm.) 

 

 

Moja córka urodziła się w grudniu 2009 r. Kiedy będzie musiała pójść do zerówki,  

a kiedy do I klasy? 

Dzieci urodzone w 2009 r. od września 20014 r. objęte zostaną rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym dla dzieci pięcioletnich (tzw. zerówka). W myśl obowiązującej tzw. ustawy sześciolatkowej, 

obowiązek szkolny dla tych dzieci rozpocznie się we wrześniu 2015 r. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z pózn.zm.) 

 

 

Czy dziecko, które jako sześciolatek rozpoczęło naukę w klasie I można przenieść w trakcie roku 

szkolnego do klasy II? 

Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I (również sześcioletniego) do klasy 

programowo wyższej w ciągu roku szkolnego: 

- na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

Lub 

- na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) 

Sześciolatek uczęszcza do "zerówki", jednak rodzice po trzech tygodniach wrześniowej nauki uznali, 

że chcą go przenieść do klasy pierwszej. Czy mają taką możliwość, jakie warunki należy spełnić  

i na podstawie jakich aktów prawnych? 

Do września 2014 r. dzieci sześcioletnie obejmuje się obowiązkiem szkolnym na wniosek rodziców. Jedynym 

warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest ukończenie przez nie 6 lat w danym roku kalendarzowym. Zatem w 

tym przypadku istnieje możliwość przeniesienia dziecka z przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej) do klasy I. 

 

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 176) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytania i odpowiedzi w kategorii: organizacja nauki w klasie I 

 
Czym powinien kierować się nauczyciel wybierając zestaw podręczników do klasy różnowiekowej? 

Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

Podręcznik powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, które będą z niego korzystały. Nauczyciel 

nie ma jednak obowiązku realizacji podręcznika, ale powinien realizować program nauczania dopuszczony do 

użytku w danej szkole. Podręcznik nie jest nadrzędny w procesie nauczania. Najważniejszy jest uczeń, który 

powinien opanować wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej. Podręcznik jest jedynie 

jednym z narzędzi, służących do opanowania wymagań podstawy programowej. Nauczyciel bez względu na 

wybrany podręcznik nauczania powinien indywidualizować pracę z dziećmi w każdej klasie, a szczególnie  

w klasie różnowiekowej, tak aby każde dziecko miało szansę na sukces na miarę swoich możliwości. 

 

 

Plecak szkolny dziecka może ważyć ponad 3 kg, czy sześciolatki nie są za małe, by dźwigać takie 

ciężary? 

Każda szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić uczniom miejsce do pozostawiania podręczników 

 i przyborów szkolnych. Jeśli szkoła nie zapewnia takiego miejsca – łamie prawo.  

Ten przepis został przygotowany właśnie z myślą o odciążeniu uczniowskich tornistrów. Doświadczeni 

nauczyciele doradzają zaś rodzicom maluchów, by przy wyborze plecaka kierowali się również jego wagą 

 i przede wszystkim – kontrolowali to, co dziecko do plecaka pakuje. 

 

 

Czy nauczyciel w klasie różnowiekowej może dać dzieciom sześcioletnim więcej czasu  

na napisanie sprawdzianu? Czy może poświęcić dodatkowy czas na wytłumaczenie treści pytania? 

Czy dziecko sześcioletnie ma jakieś dodatkowe przywileje? 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dostosowana jest do możliwości ucznia 

młodszego. Wyraźnie wskazuje, że szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu 

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

Nauczyciele, obok zadań wychowawczych i profilaktycznych wykonują również działania opiekuńcze 

odpowiednio do istniejących potrzeb. Zatem nauczyciele powinni tak organizować proces dydaktyczny,  

aby odpowiadał on indywidualnym potrzebom każdego dziecka bez względu na jego wiek. Uczniowie, którzy 

potrzebują więcej czasu na wykonywanie zadań, ćwiczeń, sprawdzianów i innych czynności powinni mieć taką 

możliwość. Dzieci sześcioletnie nie mają dodatkowych przywilejów wynikających z ich wieku, gdyż w wielu 

czynnościach typowo szkolnych radzą sobie tak samo dobrze jak ich siedmioletni koledzy. Jednak w przypadku 

pojawiających się trudności nauczyciel ma obowiązek wspomóc dziecko wymagające wolniejszego tempa pracy. 

  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) 

  

 

Czy ten sam wychowawca powinien prowadzić w szkole podstawowej klasę od pierwszej  

do trzeciej? Czy jest to gdzieś unormowane w przepisach? 

Przepisy prawa oświatowego nie nakazują, ale zalecają, aby ten sam nauczyciel wychowawca prowadził daną 

klasę w ciągu całego etapu edukacyjnego ( w tym przypadku klasy I-III). 

  

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz.624) 

  

 

 

 

 

 



Dyrektor szkoły podstawowej chce łączyć dzieci 6 i 7 letnie w jednej klasie.  

Czy może tak zrobić? Co z programem? Czy program 6-latków nie różni się od programu 7-latków? 

Tworzenie klas różnowiekowych uzależnione jest od ilości dzieci zapisanych do klasy I. Dyrektor szkoły ma 

prawo do utworzenia klasy różnorodnej pod względem wiekowym, jeśli liczba dzieci zapisanych do pierwszej 

klasy nie jest wystarczająca do utworzenia klasy, w której byliby sami rówieśnicy. 

W klasach różnowiekowych dzieci 6 i 7 letnie realizują ten sam program. Zadaniem nauczyciela jest takie 

zorganizowanie i zindywidualizowanie pracy podczas zajęć edukacyjnych aby uwzględnić potrzeby i możliwości 

zarówno dzieci młodszych jak i starszych. Ponadto warto wykorzystać naturalny potencjał dzieci do 

wzajemnego uczenia się od siebie i budowania w ten sposób poczucia własnej wartości. 

Należy pamiętać, że w klasach równowiekowych również mogą występować znaczne różnice rozwojowe między 

dziećmi z tego samego rocznika.  

 

 

W jaki sposób oceniana jest praca (postępy) dzieci sześcioletnich? W jakiej formie przekazywana 

jest informacja zwrotna dzieciom i rodzicom? 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, w tym również sześciolatka rozpoczynającego naukę  

w I klasie, odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, którego szczegółowe zasady określa statut 

szkoły. 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Głównym celem oceniania jest 

informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie w celu 

motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce i udzielania wsparcia w rozwijaniu zaobserwowanych 

zdolności lub przezwyciężaniu zaistniałych trudności. 

W klasach I-III szkoły podstawowej oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 

Klasyfikacja roczna w edukacji wczesnoszkolnej polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych 

i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Należy dodać, iż śródroczna i roczna ocena opisowa jest informacją 

zwrotną, skierowaną głównie do rodziców. Natomiast uczeń na bieżąco dowiaduje się o swoich postępach  

w nauce poprzez codzienne pochwały nauczyciela i umowne znaki graficzne typu- słoneczko, chmurka, 

uśmiechnięte lub smutne buźki albo pisemne komunikaty takie jak: Doskonale!; Pięknie!; Następnym razem 

bardziej się postaraj.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

(Dz. U. z 2007 r.,nr 83, poz. 562, z późn. zmianami)  

 

 

 

Moja sześcioletnia córka stale jest ganiona w szkole za brzydkie pisanie i problemy z czytaniem. 

Nauczycielka wymaga od niej płynnego czytania tekstów złożonych z wszystkich liter i pisania  

ze słuchu. Czy to nie za duże wymagania? 

Wymienione w pytaniu wymagania nauczycielki nie wynikają z obowiązującej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego szkoły podstawowej. Pisanie ze słuchu i płynne czytanie nie są umiejętnościami 

oczekiwanymi od ucznia kończącego I klasę. Zakłada się, że uczeń kończący klasę I będzie znał wszystkie litery, 

czytał i rozumiał proste, krótkie teksty oraz dbał o estetykę i poprawność graficzną pisma. 

Warto też podkreślić, że zadaniem nauczycieli jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na 

dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Potrzebą rozwojową dzieci jest 

bowiem uznanie dla ich pracy, wysiłku i starań. Wymagania dorosłych powinny być stawiane na miarę ich 

możliwości. W przypadku trudności dzieci nie powinny być „ganione”, ale otrzymać wsparcie – dodatkowe 

wskazówki i słowa zachęty. Jest to szczególnie ważne w przypadku najmłodszych uczniów, rozpoczynających 

naukę w szkole ze względu na duże znaczenie pierwszych doświadczeń 

 

 

 

 



Czy nauczyciel ma obowiązek w klasie pierwszej spędzać z dziećmi czas na "dywaniku", czyli uczyć 

poprzez zabawę? Czy jest jasno określone ile czasu powinny dzieci siedzieć przy stoliku?  

Czy nauczyciel ma obowiązek robić przerwę wtedy, kiedy dzieci tego potrzebują? Co może zrobić 

rodzic jeśli wie, że w szkole system pracy w klasie I nie zmienił się od wielu lat? 

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej dla klas I-III szkół 

podstawowych, sale lekcyjne powinny składać się z części edukacyjnej i rekreacyjnej, z czego jasno wynika, iż 

nauka poprzez zabawę jest wpisana w edukację ucznia klasy I. Nie został konkretnie określony czas 

przeznaczony na naukę i odpoczynek, ale zaznaczono że rysowanie i pisanie, a więc czynności wykonywane przy 

stolikach mogą zajmować około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną. 

W pierwszych miesiącach nauki dominującą formą zajęć z zakresu edukacji matematycznej są zabawy, gry 

 i sytuacje zadaniowe, a z zeszytów ćwiczeń mogą dzieci korzystać najwyżej jedną czwartą czasu. 

Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana w naturalnym środowisku poza szkołą. Zaleca się aby muzyka 

towarzyszyła dzieciom w codziennych zajęciach szkolnych jako tło tematu przy organizacji aktywności ruchowej 

lub w celu wyciszenia. 

Przerwy w zajęciach mogą mieć formę zmiany aktywności np. z intelektualnej na ruchową i powinny być 

dostosowane do potrzeb dzieci. W przypadku gdy rodzice zaobserwują, iż dzieci w pierwszej klasie pracują zbyt 

długo przy stolikach bez zmiany aktywności, są zmęczone i mają zadawanych dużo prac domowych, warto 

podjąć rozmowę na ten temat z nauczycielem lub zainicjować dyskusję w szkole podczas spotkania rodziców 

z wychowawcą klasy. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

 

Jak szkoła może przygotować się na przyjęcie 6-latków do klasy pierwszej? 

Dziecko 6-letnie łatwiej zaadaptuje się do warunków szkolnych, poczuje się bezpieczniej i będzie mogło 

swobodnie rozwijać się poprzez naukę i zabawę jeśli szkoła przygotuje się na jego przyjęcie. Spójrzmy zatem na 

czym w praktyce może polegać przygotowanie szkoły do przyjęcia o rok młodszego ucznia: 

• jedną z najistotniejszych kwestii jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy  

z młodszym dzieckiem (m.in. w zakresie stosowanych metod pracy, wśród których dominującą formą 

powinna być nauka poprzez zabawę), 

• sprawdzonym rozwiązaniem jest umieszczenie klas młodszych w oddzielnym skrzydle/części szkoły,  

w miarę możliwości z toaletą do wyłącznego użytku młodszych dzieci, 

• sale lekcyjne powinny być tak zorganizowane, aby dało się w nich wydzielić część dydaktyczną oraz 

rekreacyjną, w której dzieci będą mogły odpoczywać oraz bawić się podczas przerw i zajęć, 

• pomocne będzie również wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, 

komputer z dostępem do Internetu, szafki dla każdego dziecka, aby możliwe było pozostawianie  

w nich szkolnych przyborów, 

• kolejną istotną kwestią jest zorganizowanie zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej, zapewniających 

młodszym dzieciom bezpieczne, ale też interesujące spędzenie wolnego czasu (w miarę możliwości w 

oddzielnym pomieszczeniu dla najmłodszych uczniów), 

• zorganizowanie przy szkole najprostszego nawet placu zabaw dla najmłodszych uczniów – to ważne, 

aby część swojego pobytu w szkole dzieci mogły spędzić również na świeżym powietrzu, w ruchu, 

• zapewnienie w miarę możliwości opieki logopedy, pedagoga, psychologa oraz opieki medycznej 

(pielęgniarka szkolna) również może ułatwić szkolny start 6-latka. 

Na koniec pozostaje to co jest równie ważne a tak nieuchwytne i trudne do opisania - przyjazna atmosfera  

i klimat szkoły. Poznamy go po uśmiechu czekającej przy drzwiach woźnej, czy zainteresowaniu pracowników 

szkoły zagubionym na korytarzu maluchem. To również dzięki temu mały uczeń poczuje się bezpieczny, 

zadbany i ważny. 

 

Czy są wyznaczone jakieś limity ilości dzieci, które mogą uczyć się w klasie mieszanej? 

Nie zostały określone limity ilości dzieci w klasie mieszanej – różnowiekowej. Zgodnie z zalecanymi warunkami 

 i sposobami realizacji Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (załącznik nr 2), 

wskazane jest aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych 

liczących nie więcej niż 26 osób. 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) 

 



Na czym w praktyce polega dopasowanie metod pracy nauczyciela do możliwości rozwojowych 

dzieci 6-letnich? 

Nauczyciele sześciolatków powinni dobierać takie metody, które pozwolą dzieciom na zabawę i na uczenie się 

poprzez działanie. Ważne jest też, aby często chwalili i zachęcali dzieci do pokonywania trudności.  

Zabawy, które kojarzą się z przyjemnością i radością, ale pomagają też uczyć się nowych umiejętności, to na 

przykład: planszowe gry dydaktyczne, w tym tworzone przez dzieci; opowieści, które zachęcają do uczenia się 

np. o bliskim dziecku bohaterze dzielnie pokonującym przeszkody; elementy dramy - odgrywanie ról i dialogów; 

zabawy ruchowe i muzyczne. 

Dzieci „myślą w działaniu”, konkretnie, korzystają z praktycznych doświadczeń. Metody pracy powinny dawać 

im możliwość tworzenia i używania rzeczy do liczenia, modeli, obrazków, symbolicznych rysunków dopóki dzieci 

potrzebują ich w zadaniach. Metody pracy powinny być różnorodne, urozmaicone i dostosowane do 

wydolności sześciolatków, do ich możliwości skupiania uwagi, sprawności rąk i tempa pracy. Warto też pytać 

dzieci o to, co lubią, co im się podobało w zajęciach. Niech powiedzą, narysują, pokażą. 

 

 

Czym kierować się przy wyborze szkoły? 

Wybór szkoły wymaga odpowiedzi na pytanie „Co jest najlepsze dla mojego dziecka?”, przy czym ważne jest 

wysłuchanie samego dziecka – jakie są jego potrzeby, co jest dla niego najważniejsze. Poszukiwanie 

odpowiedniej szkoły warto zacząć od rozpoznania okolicznych placówek i wizyt na ich stronach internetowych. 

Kolejnym krokiem jest bezpośrednie poznanie konkretnej placówki poprzez udział w dniach otwartych, w czasie 

których można się dowiedzieć, co oferuje szkoła jeśli chodzi o nauczanie, organizację zajęć, świetlicę szkolną, 

wyżywienie, czy szatnię. 

W rozeznaniu pomocne może być sprawdzenie: 

• w jaki sposób szkoła organizuje pracę, by zapewnić bezpieczeństwo i adaptację dzieci do warunków 

szkolnych? 

• czy sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej, czy są 

wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki 

dydaktyczne, kąciki tematyczne, biblioteczkę? 

• czy uczeń ma możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych? 

• jakie zajęcia oferuje i w jaki sposób funkcjonuje świetlica szkolna? 

• jaka jest oferta pozalekcyjnych zajęć dodatkowych? 

• czy w szkole są specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda, reedukator)? 

>Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły warto wziąć udział w spotkaniach informacyjnych dla rodziców,  

w czasie których nauczyciele m. in. omawiają podstawę programową, program edukacji wczesnoszkolnej oraz 

warunki i sposób jego realizacji. 

Niezwykle ważne w poznaniu szkoły i panującej w niej atmosfery jest udział rodziców i dzieci w spotkaniach 

adaptacyjnych, w czasie których sześciolatek ma szansę oswoić się z nowym miejscem. 

Ważnym elementem pozyskiwania informacji pomocnych w dokonywaniu wyboru szkoły są rozmowy  

z rodzicami uczniów już uczęszczających do danej szkoły, ale w samym wyborze niezastąpione jest kierowanie 

się rodzicielską intuicją i odczuciami samego dziecka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytania i odpowiedzi w kategorii: specjalne potrzeby edukacyjne 
 

Czy dziecko sześcioletnie przewlekle chore może rozpocząć naukę w klasie I?  

Czy nadal istnieje obowiązek powoływania zespołów i czy jako rodzic mogę brać udział  

w jego posiedzeniach? Jakiego rodzaju dokumenty będą opracowywane dla mojego dziecka – czy 

będzie to nadal plan działań wspierających?  

Choroba przewlekła nie jest przeciwskazaniem do rozpoczęcia nauki w szkole przez dziecko sześcioletnie. Uczeń 

z chorobą przewlekłą powinien w szkole uzyskać wsparcie. Będzie ono polegało na rozpoznaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka. Nauczyciel bądź specjalista, który zaobserwuje 

potrzebę objęcia dziecka pomocą, jest zobowiązany niezwłocznie takiego wsparcia udzielać w trakcie bieżącej 

pracy i równocześnie poinformować o tym wychowawcę klasy. Rodzic może przyspieszyć jeszcze tę procedurę 

zgłaszając wychowawcy lub dyrektorowi szkoły informację o specjalnych potrzebach dziecka (bowiem 

rozporządzenie daje rodzicom prawo do inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która ma być 

udzielana w szkole). W razie potrzeby dziecko może zostać objęte dodatkowymi formami wsparcia (zajęciami, 

warsztatami czy konsultacjami). Obecnie szkoły nie są zobligowane do powoływania zespołów dla uczniów z 

chorobą przewlekłą. Pomoc udzielana dziecku jest dokumentowana w dziennikach zajęć oraz w indywidualnych 

teczkach uczniów.  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013, poz. 532) 

 

 

Moje pięcioletnie dziecko realizuje obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Posiada opinię  

o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Czy zajęcia ze specjalistą mogą odbywać się w przedszkolu 

podczas zajęć obowiązkowych?  

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju powinny być realizowane w przedszkolu po zakończeniu przez 

dziecko zajęć obowiązkowych. Stanowią one dodatkowe wsparcie dla dziecka, u którego wykryto 

niepełnosprawność. Natomiast 5 godzin zajęć obowiązkowych to czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej. Podczas tych zajęć nauczyciel powinien indywidualizować pracę z dzieckiem i dostosowywać 

wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych. Zajęcia obowiązkowe  

i zajęcia wynikające z wczesnego wspomagania to różniące się działania, które mają się wzajemnie uzupełniać. 

Taka poszerzona oferta pracy z dzieckiem ma służyć minimalizowaniu (w miarę możliwości) ograniczeń 

wynikających z niepełnosprawności oraz ułatwieniu mu dobrego startu w szkole. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 7 maja 2013, poz. 532) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133) 

 

 

Dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: wadę słuchu i upośledzenie  

w stopniu lekkim. Czy w szkole będzie realizowało podstawę programową kształcenia ogólnego?  

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową kształcenia 

ogólnego, co ich sprawni rówieśnicy. Natomiast nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Uczniowie z wymienionymi 

zaburzeniami wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki - treści, metod i warunków pracy, dlatego 

otrzymują z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie do kształcenia specjalnego. W przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie, dostosowanie wymagań następuje na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 

zapisanych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. Stosowane przez nauczyciela metody, 

formy i środki dydaktyczne muszą uwzględniać możliwości i potrzeby psychofizyczne uczniów.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12. 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009 r., poz.17). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. 

U. z 2010 r., nr 228, poz.1491) 



Czy dziecko z zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, które ma 

odroczony obowiązek szkolny i jest w przedszkolu, aby rozpocząć naukę w klasie I musi być 

przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej? Czy szkoła wraz z rodzicem decydują o tym, 

że dziecko będzie uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej? 

W przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym ważne jest, aby otrzymało orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny. W tym celu rodzice powinni wystąpić z wnioskiem o 

wydanie takiego orzeczenia do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka. 

Procedura wydawania orzeczenia przewiduje badanie dziecka. Natomiast decyzję dotyczącą realizacji 

obowiązku szkolnego podejmuje rodzic. Może więc podjąć decyzję, że dziecko będzie uczyć się w szkole 

ogólnodostępnej. Zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego informacje dotyczące 

najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia mają jedynie charakter informacyjny (doradczy). Rodzic może 

podjąć decyzję o umieszczeniu dziecka w innym rodzaju szkoły niż wskazano w orzeczeniu.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 

zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) 

 

 

W związku z obniżeniem wieku szkolnego, wiele dzieci będzie wymagało pomocy logopedy.  

Czy samorządy nie powinny pomóc szkołom, w zorganizowaniu pomocy takim dzieciom przez 

zatrudnianie logopedów tam gdzie ich jeszcze nie ma? 

Regulacje prawne zawarte w ustawie o systemie oświaty w sposób jednoznaczny wskazują, że system oświaty 

zapewnia w szczególności dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów. Kiedy zatem pojawiają się w szkole dzieci z określonymi potrzebami – np. wymagające wsparcia 

logopedycznego – powinny one taką pomoc uzyskać. 

Zatrudnienie logopedy w szkole uzależnione jest często od ilości uczęszczających do niej uczniów. 

Przekazywanie informacji przez szkołę o jej realnych potrzebach i podejmowanie starań o uzyskanie wsparcia 

specjalistów dla zaspokojenia potrzeb dzieci, winno się odbywać na drodze dialogu między dyrektorem szkoły  

i organem prowadzącym. 

Organ prowadzący może również wykorzystać możliwość zatrudniania specjalistów (także logopedów), którzy 

realizują swoje obowiązki na terenie więcej niż jednej szkoły. 

Warto jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie działania muszą być prowadzone przez specjalistę. Dobrze 

przygotowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą podejmować wiele działań w ramach codziennych 

zajęć, które wspomagają rozwój mowy u dzieci. Zadaniem logopedy może być nie tylko praca bezpośrednio  

z dzieckiem, ale również ukierunkowanie pracy nauczycieli na indywidualne potrzeby dzieci uczących się w ich 

klasach.  

 

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 

r., nr 56, poz.458) 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 26 marca 2013, poz. 393) 

 

 

 

W jaki sposób może być odroczony obowiązek szkolny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego? 

W obecnym stanie prawnym odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego, może nastąpić nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przepis ten obowiązuje do 31 sierpnia 2014 r.  

1 września 2014 r. w życie wejdą nowe przepisy, które pozwolą na odroczenie realizacji obowiązku szkolnego 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

Dziecku urodzonemu w 2005 roku, opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, w sytuacji, gdy nie 

osiągnęło ono gotowości szkolnej, powinna zostać wydania nie później niż 31 sierpnia 2013 r. 

 

 



Moja 6-letnia córka jest chora na cukrzycę typu 1. Zrezygnowałam z pracy i przebywam  

z nią w przedszkolu, gdyż nie ma u nas fachowej opieki medycznej. Mała bardzo reaguje na nowe 

osoby, a stres powoduje skoki cukru i wtedy się źle czuje. Jest według nauczyciela sprytną i mądra 

dziewczynką, ale nie wiem jaką podjąć decyzję w sprawie 1 klasy. 

Ważne jest rozważenie wszystkich aspektów funkcjonowania dziecka oraz sprawdzenie potencjalnej szkoły, do 

której miałoby dziecko uczęszczać. Z treści pytania można wnosić, że dziecko intelektualnie jest w stanie 

poradzić sobie z sytuacją szkolną. Do podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki w pierwszej klasie ważne jest, aby 

dziecko było również dojrzałe emocjonalnie i społecznie. Warto zastanowić się (a być może zasięgnąć w tej 

sprawie opinii lekarza), czy stres związany ze zmianą środowiska może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 

Jeśli nie ma takiego zagrożenia – ważne byłoby sprawdzenie gotowości szkoły na przyjęcie dziecka z cukrzycą. 

W szkole nie zawsze musi być zatrudniona pielęgniarka, żeby dziecko miało właściwą opiekę. Zgodnie  

ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, w przypadku nieobecności lekarza lub pielęgniarki w przedszkolu lub szkole, 

w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli 

poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę; podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na 

astmę) - czynności te mogą wykonywać również inne osoby (w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli 

odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Zatem warto zorientować się na ile osoby zatrudnione w szkole byłyby 

gotowe podjąć się takich działań, gdyż nikt takiego obowiązku odgórnie nie może nałożyć (konieczna jest zgoda 

danej osoby). 

Chętniej podejmie się opieki nad chorym dzieckiem nauczyciel, który ma wiedzę dotyczącą specyfiki jego 

choroby oraz sposobów pomocy. Zatem im bardziej otwarte i konkretne będą rozmowy z pracownikami szkoły 

odnośnie przebiegu choroby, objawów związanych z wahaniami cukru, sposobów interweniowania – tym 

większe prawdopodobieństwo, że nauczyciele pozbędą się swoich ewentualnych obaw. Być może warto 

skorzystać ze wsparcia lekarza lub pielęgniarki w zakresie przeszkolenia niektórych osób z kadry szkoły. 

Suma wyżej opisanych działań a także rozmowa z dzieckiem i obserwowanie jego gotowości do zmiany 

środowiska, złożą się na informacje, które pomogą podjąć  adekwatną decyzję. 

  

Ministerstwo Zdrowia, Departament Matki i Dziecka, Stanowisko w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 

nauczycieli w szkole i przedszkolu 

 

 

W jaki sposób dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny? 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny w formie zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych – indywidualnych albo grupowych, na podstawie stosownego orzeczenia 

wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku 

dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, nie mają zastosowania przepisy dotyczące 

odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych jest zarówno 

formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego. 

 

 

Ile godzin tygodniowo powinno być zajęć w przedszkolu specjalnym? 

Przepisy nie różnicują wymiaru czasu zajęć przedszkola specjalnego i przedszkola ogólnodostępnego. 

Organizację pracy przedszkola określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 

2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624,  

z późn. zm.).  

Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola 

na wniosek rady pedagogicznej, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania 

rodziców (prawnych opiekunów).  

Dzienny czas pracy przedszkola ustalony i zatwierdzony przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora 

przedszkola, musi uwzględniać czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego w wymiarze nie niższym niż 5 godzin dziennie.  

Pozostałe zajęcia są zajęciami dodatkowymi i organizuje się je na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).  

W związku z tym przepisy powyższego rozporządzenia nie regulują tygodniowego wymiaru tych zajęć.  

Czas ich trwania zajęć powinien być bowiem dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. 

 

 



Czy dziecko z chorobą przewlekłą może rozpocząć naukę w szkole jako sześciolatek?  

Na jakie wsparcie w szkole może liczyć? Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły? 

Dziecko z chorobą przewlekłą może rozpocząć naukę w szkole ogólnodostępnej, w tym w szkole integracyjnej. 

Szkoła ma za zadanie zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do potrzeb i trudności 

dziecka.  

Zanim rodzice podejmą tę decyzję warto jednak sprawdzić m.in. na jakie wsparcie ze strony szkoły mogą liczyć 

np. czy jest w szkole pielęgniarka, lekarz, psycholog, pedagog? Czy możliwe jest udzielenie w szkole dodatkowej 

opieki i pomocy dziecku np. w korzystaniu z toalety, przyjmowaniu leków, spożywaniu posiłków, ubieraniu się, 

poruszaniu się po szkole itp. Jakie zaplecze dydaktyczne i organizacyjne posiada szkoła (np. jak liczebne są 

poszczególne klasy, w jaki sposób dzieci odpoczywają między kolejnymi zajęciami, czy istnieje w szkole 

wydzielone miejsce dla młodszych dzieci do zabawy i odpoczynku, jak wygląda organizacja świetlicy itp.). 

Przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w szkole, niezwykle ważne jest także poinformowanie dyrekcji przez 

rodziców, o potrzebach i możliwościach dziecka wynikających z występowania u niego choroby przewlekłej (np. 

w sali nie może być migających źródeł światła, podczas przerwy dziecko nie może zostać bez opieki osoby 

dorosłej, dziecko musi przyjmować regularnie posiłki, nie może samo korzystać z toalety itp.). 

Na podstawie informacji uzyskanych od rodziców dziecka i nauczycieli z przedszkola, a także od specjalistów np. 

psychologa (lub na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) czy lekarza, szkoła planuje 

odpowiednie warunki uczenia się poprzez dostosowanie metod pracy dydaktycznej (np. dobór ćwiczeń, 

zabaw, gier stosownie do potrzeb ucznia), odpowiedni dobór treści nauczania (np. odwoływanie się do 

zainteresowań ucznia, jego możliwości percepcyjnych, umiejętności, doświadczeń) oraz zapewnia najbardziej 

korzystną organizację nauczania (np. przerwy śródlekcyjne, możliwość pracy indywidualnej i grupowej, 

wsparcie specjalistów, możliwość odpoczynku) stosownie do rozpoznanych możliwości psychofizycznych 

dziecka. 

 

Więcej informacji na temat sposobów organizacji pracy szkoły oraz postępowania nauczycieli można uzyskać w 

publikacji „Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?”. Przewodnik MEN, 

Warszawa 2010. 

 

Informacje zaczerpnięte ze strony: http://www.ore.edu.pl   oraz  http://www.men.gov.pl  

 

Na powyższych stronach mogą Państwo indywidualnie zadawać pytania ekspertom 

dotyczące edukacji 6- Latków czy  gotowości szkolnej. Mam nadzieję, że zaprezentowane 

informacje będą dla Państwa pomocne oraz rozwieją obawy i wątpliwości,  związane  

z pełnieniem przez sześciolatka roli ucznia. 

Opracowanie:  

mgr Anna Szczepańska 


