Warszawa, 21 listopada 2012 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Przedszkoli

ący rok szkolny jest ostatnim, w którym rodzice Waszych
Nadchodzący
sześcioletnich
ścioletnich podopiecznych sami decydują
ą o rozpoczęciu
ęciu przez ich dzieci
edukacji w I klasie. To ostatni moment przed wprowadzeniem w 2014 roku
obowiązku
ązku szkolnego obejmującego
obejmują
wszystkie sześciolatki.
ś
waż
zadanie edukacyjne polegające
polegają
na jak
Przed Państwem kolejne ważne
najlepszym przygotowaniu
aniu dzieci do rozpoczęcia
rozpoczę
ęcia nauki w szkole w wieku
sześciu lat.
t. Przygotowując
Przygotowują młodsze dziecko do przekroczenia progu szkoły
- oprócz wykonania diagnozy
diagnoz i codziennej pracy na zajęciach
ęciach przedszkolnych –
warto pokazać mu jak wygląda
wyglą
szkoła i prowadzone w niej zajęcia.
zaję
Pomoże
w tym zorganizowanie spotkań dziecka i jego rodziców z nauczycielami
i uczniami przyszłej szkoły.
szkoły
Nawiążcie Państwo współpracę
ę ze szkołą
ą podstawową
ą w swojej gminie,
osiedlu, dzielnicy. Zaproście
Zaproś
nauczycieli, przyszłych wychowawców
wychowawc
Waszych
podopiecznych,, do przedszkola na spotkanie z dziećmi
ćmi i rodzicami. Wy też,
też w
porozumieniu z dyrekcją
ą szkoły, wybierzcie się
ę z dziećmi
ć
ćmi
na lekcje lub
zwiedzanie szkoły. Znakomicie sprawdzają
ą się
ę wspólne lekcje 6 i 7 latków albo
spotkania przedszkolaków
laków z dziećmi,
dzieć
które dziśś są
ą jużż uczniami.
Organizując spotkania z rodzicami,
rodzicami informujcie, jak skutecznie
skuteczni przedszkole
przygotowało ich dziecko do nauki w szkole. Planując
ąc działania, skorzystajcie
z dobrych praktyk stosowanych przez te przedszkola, które
które przekonywały
rodziców, że szkoła jest dobrym miejscem dla sześciolatka.
sześ
Liczę, że Wasze przedszkole dobrze przygotuje dzieci do wcześniejszego
wcześ
rozpoczęcia
ęcia nauki w szkole, a miarą
ę
ą Waszego sukcesu będzie
ę
ędzie jak największa
najwię
ę
liczba Waszych
aszych wychowanków, którzy w przyszłym roku rozpoczną naukę
ę
w wieku sześciu lat.
Działania ułatwi Państwu
ństwu szeroko zakrojona akcja informacyjna, którą właśnie
ś
rozpoczęłam.
ęłam. Wyeksponujcie przygotowane przez nas plakaty. Przekażcie
Przekaż

rodzicom ulotki informacyjne.
informacyjne. Podajcie im adres stworzonej specjalnie dla nich
strony internetowej www.men.gov.pl/mam6lat na której znajdą wszelkie
informacje o obniżeniu
żeniu wieku szkolnego.
Zachęcam
ę
teżż do udziału w II edycji konkursu „Mam
„Mam 6 lat”, który pozwoli Radzie
Rodziców Waszego przedszkola zaprezentowaćć realizowane przez Was dobre
praktyki ułatwiające
ące dzieciom łagodne przejście
ą
przejśście z przedszkola do szkoły.
Proszę
ę teżż o przekazanie Radzie Rodziców w Państwa
Pań
ństwa szkole specjalnego listu
oraz o udzielenie im wszelkiego wsparcia organizacyjnego i merytorycznego.
Szanowni Państwo,
obniżenie
żżenie wieku szkolnego to ważna
ważżna i nieunikniona zmiana w polskim systemie
edukacji, spójna z kalendarzem wdrażania
wdrażżania nowej podstawy programowej. Musi
towarzyszyć jej nie tylko poprawa szkolnej infrastruktury,
infrastruktury, ale również akceptacja
rodziców. Mam nadzieję,
nadzieję
ę że
ż w tym ostatnim zadaniu będą
ę ą mnie Państwo
Pań
ń
wspierać,
ć udzielając
ąc rodzicom młodszych dzieci niezbędnych
ą
niezbę
ędnych informacji
oraz doradzając,
ąc, kiedy będą decydować o podjęciu
ęciu nauki przez ich dziecko
w najbliższym roku.
Z poważaniem

