
Szanowni Państwo Członkowie Rad Rodziców,

aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata przedszkole potrzebuje współpracy  

ze strony rodziców, ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów 

i planowaniu przyszłości. Dlatego serdecznie dziękuję Państwu za udział w pracach 

Rady Rodziców i aktywne włączanie się w działania na rzecz placówki wychowania 

przedszkolnego.

Co roku przedszkole, w którym przebywają Wasze maluchy, starannie przygotowuje 

najstarsze roczniki do przekroczenia progu szkoły. Ostatnie lata są wyjątkowe, ponieważ 

proces ten objął nieco młodsze dzieci. Dziś już w prawie 90% szkół podstawowych, zarówno 

w klasach pierwszych, jak i oddziałach zerowych, przebywają sześciolatki. Od 2009 roku 

blisko 250 tysięcy rodziców uznało, że ich sześcioletnie pociechy są gotowe do rozpoczęcia 

edukacji szkolnej. W najbliższym czasie podobną kwestię będziecie musieli rozstrzygnąć  

i Wy.

Wiedząc jak trudne jest dokonanie takiego wyboru, zainicjowałam cykl działań 

upowszechniających wiedzę na temat obniżenia wieku szkolnego i zwracam się  

do Państwa z prośbą o wsparcie tej akcji.

W najbliższym czasie dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli będą 

organizowali spotkania z rodzicami dzieci sześcioletnich. Proszę, aby uczestniczyli  

w nich także przedstawiciele Waszej Rady. Zachęcam również do wypełnienia ankiety  

znajdującej się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl/6latek. 

Chcemy poznać Wasze opinie, uwagi i komentarze związane z przejściem dziecka 

z przedszkola do szkoły. Ankieta umożliwi nam rozpoznanie najważniejszych spraw, na które  

zwracają dzisiaj uwagę rodzice.

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

,,



Zapraszam też do udziału w konkursie promującym najciekawsze formy aktywności Rad 

Rodziców przedszkoli, mające na celu przygotowanie dzieci przedszkolnych do rozpoczęcia 

nauki w szkole. Regulamin konkursu oraz wszelkie szczegóły dotyczące jego przebiegu 

znajdują się na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl/6latek.

Szanowni Państwo, 

liczę na Waszą pomoc, zaangażowanie oraz chęć współpracy. Naszym wspólnym 

pragnieniem jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do nowego etapu na ich edukacyjnej 

ścieżce oraz stworzenie warunków do spotkania z przyjazną szkołą. Wiem, że będziecie 

wspierać dyrektora przedszkola i nauczycieli w tym ważnym zadaniu, a rodzicom 

przedszkolaków posłużycie mądrą radą.


