Warszawa, 21 listopada 2012 r.

Szanowni Państwo
ństwo Dyrektorzy,
Dyrektorzy
Nadchodzący
ący rok szkolny jest ostatnim, w którym rodzice dzieci sześcioletnich
sześ
sami decydują
ą o rozpoczęciu
rozpoczę
przez ich dzieci edukacji w I klasie. To ostatni
moment przed wprowadzeniem w 2014 roku obowiązku
ązku szkolnego
obejmującego
ącego wszystkie sześciolatki.
sześ
Przed Państwem
ństwem kolejne ważne
ń
ważż zadanie edukacyjne polegające
ą
ące na pokazaniu
przygotowania waszej szkoły na przyjęcie dzieci
zieci młodszych jak największej
najwię
liczbie rodziców. Przekażcie
Przekaż
im równieżż informacje, jak ważna
żna dla rozwoju ich
dziecka jest wcześniejsza
śniejsza edukacja w szkole.
Nawiążcie Państwo
ństwo współpracę z przedszkolami w swojej gminie, osiedlu,
dzielnicy. Zaproponujcie aby nauczyciele – przyszli wychowawcy
przedszkolaków – spotkali
spotka się
ę z nimi i ich rodzicami w przedszkolu. Zaproście
Zaproś
również dzieci, ich nauczycieli i rodziców do szkoły.
szkoły Zorganizujcie
organizujcie dla nich
zajęcia i zwiedzanie miejsca, w którym będą
bę ą się
ę w przyszłości
ści uczyły. Oprócz
dni otwartych szkoły przeprowadźcie
przeprowadź
wspólne lekcje 6 i 7 -latków
latków lub spotkania
z uczniami Waszej szkoły.
szkoły Zaproście
ście na spotkania rodziców Waszych obecnych
i przyszłych uczniów. Skorzystajcie
S
Państwo
ństwo z dobrych praktyk szkół, które
kt
w
ciągu
ągu ostatnich trzech lat,
lat najskuteczniej przekonywały rodziców, że
ż szkoła jest
dobrym miejscem dla sześciolatka.
sześ
Działania ułatwi Państwu
ństwu szeroko zakrojona akcja informacyjna, którą właśnie
ś
rozpoczęłam.
ęłam. Wyeksponujcie przygotowane przez nas plakaty,
plakat przekażcie
rodzicom ulotki informacyjne, podajcie im adres stworzonej specjalnie dla nich
strony internetowej www.men.gov.pl/mam6lat,
www.men.gov.pl/mam6lat na której znajdują
znajd
się
informacje o obniżeniu
żeniu wieku szkolnego.
Zachęcam
ę
teżż do udziału w II edycji konkursu „Mam 6 lat”, który w tym roku
został rozbudowany o moduł adresowany do uczniów.. Jestem przekonana, że
ż
napisanie
listu,
w
którym
opiszą
ą
oni
szkołę
ę
kolegom
z przedszkola, będzie dla dzieci wspaniałą
wspaniał zabawą, a dla Państwa
ństwa możliwością
moż
ś ą

zaprezentowania wysokiego poziomu Waszej placówki i umiejętnoś
umieję
ętności
ś Waszych
podopiecznych.
Proszę
ę teżż o przekazanie Radzie Rodziców w Państwa
Pań
ństwa szkole specjalnego listu
oraz o udzielenie im wszelkiego wsparcia organizacyjnego i merytorycznego.
merytorycz
Szanowni Państwo,
wiem, jak bardzo angażujecie
ż
się
ę w stwarzanie Waszym uczniom możliwości
możż
ś
rozwoju i dobrych warunków nauki. Wiem, żże równieżż dzisiaj mogę
ę liczyćć na
współpracę
ę z Państwem
ństwem w momencie ważnym
żnym dla Waszych przyszłych uczniów
i ich rodziców. Jestem przekonana, że
ż zadbacie o przekazanie rodzicom
informacji niezbędnych
ędnych do podjęcia
ę
podję
ęcia decyzji o rozpoczęciu
rozpoczę
ę
nauki
w szkole przez ich sześcioletnie
ścioletnie dziecko.

Z poważaniem

