
 

 

    
 
 
 
 
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy
 
 
Nadchodzący rok szkolny jest ostatnim,  w którym rodzice dzieci sześ
sami decydują o rozpoczę
moment przed wprowadzeniem w 2014
obejmującego wszystkie sześ
 
Przed Państwem kolejne waż ą
przygotowania waszej szkoły 
liczbie rodziców. Przekaż
dziecka jest wcześniejsza edukacja w szkole. 
 
Nawiążcie Państwo współpracę
dzielnicy. Zaproponujcie aby 
przedszkolaków  – spotka
również dzieci, ich nauczycieli i rodziców do szkoły
zajęcia i zwiedzanie miejsca, w którym bę ą ę
dni otwartych szkoły  przeprowadź
z uczniami Waszej szkoły
i przyszłych uczniów.  S
ciągu ostatnich trzech lat
dobrym miejscem dla sześ
 
Działania ułatwi Państwu szeroko zakrojona akcja informacyjna, którą ś
rozpoczęłam. Wyeksponujcie przygotowane przez nas plakat
rodzicom ulotki informacyjne, podajcie im adres stworzonej specjalnie dla nich 
strony internetowej www.men.gov.pl/mam6lat
informacje o obniżeniu wieku szkolnego. 
 
Zachęcam też do udziału w II edycji konkursu „Mam 6 lat”, 
został rozbudowany o moduł
napisanie listu, w którym opiszą ę
z przedszkola, będzie dla dzieci wspaniał
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zaprezentowania wysokiego poziomu Waszej placówki i umieję ś
podopiecznych.  
 
Proszę też o przekazanie Radzie Rodziców w Pań
oraz o udzielenie im wszelkiego wsparcia organizacyjnego i merytorycz
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wiem, jak bardzo angażujecie się ż ś
rozwoju i dobrych warunków nauki. Wiem, ż ż ę ć
współpracę z Państwem w 
i ich rodziców. Jestem przekonana, ż
informacji niezbędnych do podję ę
w szkole przez ich sześcioletnie dziecko.
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