
Szanowni Państwo Dyrektorzy,

szkoła podstawowa jest miejscem, w którym dziecko rozpoczyna swoją przygodę z nauką. 

Od pierwszych lat nauki zależy powodzenie w całej karierze szkolnej. To dla dziecka bardzo 

ważne wydarzenie – wchodzi ono w nowe środowisko, staje się uczniem, przed którym 

pojawiają się nowe obowiązki.

Co roku bardzo starannie przygotowujecie się Państwo na przyjęcie kolejnych roczników 

uczniów. Ostatnie trzy lata były szczególnie istotne, ponieważ do Waszej szkoły 

przychodziły lub mogły przyjść również dzieci sześcioletnie. Bardzo serdecznie dziękuję 

Państwu – dyrektorom i nauczycielom – za przygotowanie Waszych szkół do ważnego 

dla dzieci i ich rodziców momentu, jakim jest wcześniejsze rozpoczynanie edukacji 

szkolnej.  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 są jeszcze miejsca, w których potrzebne jest lepsze przygotowanie szkół,  

a rodzicom brakuje informacji niezbędnych do podjęcia decyzji. Dlatego zaproponowałam 

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

Rozpoczęcie edukacji szkolnej kolejnego rocznika sześcio- i siedmiolatków jest nie tylko 

ważnym momentem w życiu szkoły. To przede wszystkim ważne wydarzenie dla rodziców 

i ich dzieci.

Jeszcze przez dwa lata do Waszej szkoły będą przychodziły sześcio- i siedmiolatki. Rodzice 

dzieci urodzonych w 2006 i 2007 roku mają prawo zadecydować o rozpoczęciu nauki  

w szkole swojego dziecka w wieku sześciu lat, a dyrektor szkoły ma obowiązek przyjęcia 

ich dziecka do szkoły. Od 1 września 2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie będą 

obowiązkowo rozpoczynać naukę w szkole w wieku sześciu lat.

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

,,



W najbliższym czasie rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 będą podejmowali decyzje 

dotyczące przyszłości ich dziecka. Naszym obowiązkiem jest dostarczenie im jak 

najszerszych informacji ułatwiających to zadanie. Dlatego rozpoczęłam szeroko zakrojoną 

akcję informacyjną i zachęcam Państwa do włączenia się do niej. W jej ramach powstały 

m.in. ulotki oraz plakat. Proszę Państwa o pomoc w ich upowszechnieniu – umieśćcie 

plakaty w miejscach, gdzie zostaną zauważone przez rodziców 6-latków, przekażcie im 

także ulotki. 

Proszę również o podanie rodzicom adresu stworzonej specjalnie dla nich strony internetowej 

www.6latek.ore.edu.pl. Znajdą się 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 zapraszania rodziców do szkoły, organizowania  

dla rodziców wspólnych spotkań z nauczycielami przedszkoli i szkół oraz do otwartych  

dla rodziców wspólnych zajęć dla dzieci przedszkolnych i najmłodszych uczniów Waszej 

szkoły. 

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 – Sześciolatek  

w przyjaznej szkole”. Proszę więc Państwa Dyrektorów o przekazanie przewodniczącym 

Rad Rodziców specjalnego listu oraz o udzielenie im wszelkiego wsparcia organizacyjnego  

i merytorycznego.

Szanowni Państwo, 

wiem, jak bardzo angażujecie się w stwarzanie Waszym uczniom możliwości rozwoju  

i dobrych warunków nauki. Wielokrotnie daliście temu wyraz, odpowiadając na wyzwania 

cywilizacyjne stojące przed polską szkołą. Wiem, że również dzisiaj mogę liczyć  

na współpracę z Państwem w tym ważnym dla Waszych przyszłych uczniów 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.  


