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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Pracownicy Poradni
Poradn Psychologiczno-Pedagogicznych
Pedagogicznych

świadczenie i praca specjalistów w poradniach psychologicznopsychologiczno
Doświadczenie
pedagogicznych to podstawa wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.
młodzież Dzięki
ę
Państwa
ń
zaangażowaniu
żowaniu i zrozumieniu okazywanemu uczniom, nauczycielom
i rodzicom, udaje im się rozwiązywać
ą
ć wychowawcze i edukacyjne problemy
oraz wywiązywać z zadań pedagogicznych.
Przed przedszkolami i szkołami stoi właśnie
właśś
kolejne ważne
ż zadanie edukacyjne.
żne
Te pierwsze muszą
ą jak najlepiej przygotowaćć dzieci do rozpoczęcia
rozpoczę
ę
nauki
w wieku sześciu
ściu lat, te drugie – zapewnić im jak najlepsze warunki nauki. Rok
2013 jest bowiem ostatnim rokiem, w którym to rodzice będą
bę
ędą
ą podejmowali
decyzję
ę o wysłaniu swojego sześcioletniego
sześścioletniego dziecka do szkoły. Od 1 września
wrześś
2014 roku wszystkie dzieci sześcioletnie
sześś
będą
ę ą miały obowiązek
ą
ązek
rozpoczę
rozpoczęcia
ę
edukacji w szkole i jest to termin ostateczny.
Decydującą rolę
ę w przygotowaniu dziecka do wcześniejszego
wcześśniejszego rozpoczęcia
rozpoczę
ę
nauki w szkole mają
ą nauczyciele przedszkoli.
przedszkoli Ważna jest też ich współpraca
z nauczycielami szkół podstawowych. Przygotowując
ąc młodsze dziecko
dzi
do nauki
w szkole warto bowiem - oprócz wykonania diagnozy i codziennej pracy na
zajęciach
ęciach przedszkolnych - pokazaćć dziecku jak wygląda
ąda szkoła i zajęcia
zaję
w niej
prowadzone. Dlatego zachęcam
ęcam nauczycieli przedszkoli do nawiązania
nawią
współpracy z nauczycielami
nauczycielami szkół podstawowych i organizowania wspólnych
zajęć
ęć i zabaw dla dzieci w szkole. Proszę
ę również,
żż, aby nauczyciele przedszkoli
organizując
ąc spotkania z rodzicami zapraszali przyszłych szkolnych
wychowawców przedszkolaków oraz towarzyszyli rodzicom w poznawaniu
warunków panujących
ących w szkole.
Liczę,
ę że w trosce o dobro dzieci, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
psychologiczno
podejmą aktywnie działania wspierające
w
ące przedszkola w przygotowaniu
młodszych dzieci do następnego
nastę
ępnego etapu edukacji oraz szkoły w przygotowaniu
się na ich przyjęcie. Na podstawie wiedzy psychologicznej pomóżcie
pomóż
nauczycielom przedszkoli i szkół wybrać efektywne metody przeprowadzania
zajęć
ęć ułatwiających
ących dzieciom przekroczenie progu szkoły.

Proszę również Państwa
ństwa o udzielanie nauczycielom szkół i przedszkoli
przedsz
pomocy
w skutecznym komunikowaniu się z rodzicami sześciolatków,
latków, a rodzicom –
informacji o tym, jak mogą
ą wspieraćć swoje dzieci rozpoczynające
rozpoczynają
ą
wcześniej
ś
edukację,
ę rozwiewając
ąc ich wątpliwości
ą
wą
ą
ś i zmniejszając
ą
ąc obawy z tym związane.
zwią
ą
Dyrektorzy szkół i przedszkoli
edszkoli będą
bę
ę ą w najbliższych
ż
miesiącach
ą
ącach
organizowaćć dni
otwarte i wizyty przedszkolaków w szkołach. Wesprzyjcie ich, jeśli
jeś będą
ę ą
potrzebowaćć Waszej pomocy.
Jestem przekonana, że to właśnie
właś
poradnie psychologiczno-pedagogiczne
pedagogiczne są
najlepszym miejscem do wypracowania
wypr
rozwiązań
ą ń służących
żących dobru dziecka i
dostarczeniu nauczycielom przedszkoli i szkół oraz rodzicom sześciolatków
sześ
kompleksowej informacji pomagającej
pomagają
ą
podjąć
ąć decyzję
ę o wysłaniu dziecka do
szkoły.

Z poważaniem

