
Szanowni Państwo Członkowie Rad Rodziców,

aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata szkoła 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 szkoły.

Co roku szkoła, w której uczą się Wasze dzieci, bardzo starannie przygotowuje się  

na przyjęcie kolejnego rocznika uczniów. Ostatnie lata są szczególnie ważne, ponieważ 

naukę w szkole mogą rozpocząć dzieci o rok młodsze. W prawie 90% szkół podstawowych 

już dziś przebywają  sześciolatki, ucząc się w klasach pierwszych lub przygotowując się  

do nauki w szkole w oddziałach zerowych. W ostatnich trzech latach blisko 250 tysięcy 

rodziców zdecydowało o edukacji szkolnej swoich sześcioletnich pociech. Rodzice dzieci 

urodzonych w 2006 roku będą te decyzje podejmowali w najbliższym czasie. Wasze 

doświadczenie i wiedza na temat funkcjonowania szkoły mogą być dla nich cenną 

wskazówką.

Dlatego zwracam się do Państwa ze szczególną prośbą. Proszę o pomoc w realizowaniu 

programu działań zmierzających do ułatwienia rodzicom sześciolatków podjęcia decyzji 

o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w szkole ich dzieci. Podzielcie się z nimi Waszymi 

doświadczeniami i informacjami o tym, jak szkoła przygotowuje się na przyjęcie 

najmłodszych uczniów oraz w jaki sposób z nimi pracuje. 

W najbliższym czasie dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli będą organizowali 

spotkania z rodzicami dzieci sześcioletnich. Proszę o aktywny udział przedstawicieli 

Waszej Rady w tych spotkaniach. 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…
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Zapraszam też do aktywnego udziału w konkursie, promującym i upowszechniającym 

najciekawsze formy aktywności Rad Rodziców, mające na celu przyjazną adaptację dzieci 

sześcioletnich do edukacji szkolnej. Regulamin konkursu oraz wszelkie szczegóły dotyczące 

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

Szanowni Państwo, 

bardzo liczę na Państwa pomoc, zaangażowanie oraz chęć współpracy. Naszym  

wspólnym pragnieniem jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do spotkania  

z przyjazną szkołą. Wiem, że będziecie Państwo wspierać dyrektora szkoły i nauczycieli  

w tym ważnym zadaniu, a rodzicom młodszych dzieci będziecie służyli mądrą radą i pomocą.


