
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przedszkole jest miejscem, w którym dziecko rozpoczyna swoją przygodę z edukacją.  

Tu poznaje zasady współpracy w grupie, a także odkrywa uroki samodzielnego działania, 

tutaj zdobywa umiejętności niezbędne podczas późniejszej nauki w szkole. To ważny 

okres w jego życiu, dlatego istotne jest, aby jak najwięcej maluchów w wieku 3-5 lat mogło 

uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym.  

Co roku starannie przygotowujecie Państwo swoich najstarszych wychowanków  

do przekroczenia progu szkoły. Od trzech lat w tym gronie, obok 6-latków, są również dzieci 

o rok młodsze.  Za skuteczne dopasowanie metod postępowania z nimi należą się Wam 

wyrazy uznania.

Serdecznie dziękuję Wszystkim – dyrektorom i nauczycielom – za pracę z dziećmi oraz 

pomoc okazaną ich rodzicom w podejmowaniu decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu 

edukacji szkolnej. Dzięki Wam blisko 250 tysięcy rodziców zdecydowało się na ten krok. 

W prawie 90% szkół podstawowych już dziś przebywają  sześciolatki, ucząc się w klasach 

pierwszych lub przygotowując się do nauki w szkole w oddziałach zerowych. Jednak wciąż 

nie brakuje miejsc wymagających lepszego dostosowania do ich potrzeb, a wielu rodziców 

skarży się na brak informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. Dlatego zaproponowałam 

przesunięcie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich do 1 września 2014 roku.

Jeszcze przez dwa lata w Waszym przedszkolu będziecie Państwo przygotowywać do nauki 

w szkole dwa roczniki podopiecznych, zaś rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 będą 

w najbliższych miesiącach podejmować decyzje dotyczące przyszłości swoich pociech. 

Naszym wspólnym obowiązkiem jest dostarczenie im jak najpełniejszej wiedzy ułatwiającej 

to zadanie. Dlatego rozpoczęłam szeroko zakrojoną akcję informacyjną i zachęcam Państwa 

do włączenia się do niej. W jej ramach powstały m.in. ulotka oraz plakat. Proszę Państwa  

o pomoc w ich upowszechnieniu – umieśćcie  plakaty w  miejscach, gdzie zostaną zauważone 

przez rodziców 6-latków, przekażcie im także ulotki.

Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu 
pozostaje tym samym dzieckiem, 
ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej…

,,



Proszę również o podawanie rodzicom adresu stworzonej specjalnie dla nich strony 

internetowej www.6latek.ore.edu.pl. Znajdą na niej dodatkowe informacje, co więcej – będą 

tam mogli zadawać pytania i zapoznać się z odpowiedziami, udzielonymi innym. 

Jednak najważniejszym zadaniem, jakie chcę przed Państwem postawić, jest bezpośredni 

kontakt z rodzicami. Zachęcam do uczestniczenia w przygotowanych przez szkoły dniach 

otwartych, organizowania dla rodziców wspólnych spotkań z nauczycielami przedszkoli  

i szkół oraz do otwartych dla rodziców wspólnych zajęć dla Waszych wychowanków  

i uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej. 

Jestem też przekonana, że naszymi sprzymierzeńcami są Rady Rodziców. Za Państwa 

pośrednictwem chcę zaprosić je do udziału w działaniach przygotowanych przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. Jednym z nich jest konkurs dla Rad Rodziców „Mam 6 lat – Przyjaźnie 

z przedszkola do szkoły”. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie 

www.men.gov.pl/6latek. Proszę więc Państwa Dyrektorów o przekazanie przewodniczącym 

Rad Rodziców specjalnego listu oraz o udzielenie im wszelkiego wsparcia organizacyjnego 

i merytorycznego.

Szanowni Państwo, 

wiem, ile troski i uwagi poświęcacie każdemu malcowi trafiającemu pod Waszą opiekę. 

Wielokrotnie daliście temu wyraz, odpowiadając na wyzwanie cywilizacyjne, jakim jest 

rozwój edukacji przedszkolnej. Wiem, że również dzisiaj mogę liczyć na współpracę  

z Państwem w tym ważnym dla Waszych wychowanków i ich rodziców momencie. Jestem 

przekonana, że poprzez bezpośredni kontakt z rodzicami zadbacie o przekazanie im jak 

najwięcej informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki w szkole przez 

ich sześcioletnie dziecko.  


