
 

 

    
  
 
Szanowni Państwo, 
Dyrektorzy Przedszkoli 
 
 
 
Nadchodzący rok szkolny jest 
sześcioletnich podopiecznych sami 
edukacji w I klasie. To ostatni moment przed wprowadzeniem w 2014
obowiązku szkolnego obejmują ś
 
Przed Państwem kolejne waż
najlepszym przygotowaniu dzieci do rozpoczę
sześciu lat. Przygotowują
- oprócz wykonania diagnoz
warto pokazać mu jak wyglą
w tym zorganizowanie spotkań
i uczniami przyszłej szkoły
 
Nawiążcie Państwo współpracę ą ą
osiedlu, dzielnicy. Zaproś
podopiecznych, do przedszkola
porozumieniu z dyrekcją ę ć
zwiedzanie szkoły. Znakomicie sprawdzają ę
spotkania   przedszkolaków z dzieć
 
Organizując spotkania z rodzicami
przygotowało ich dziecko do nauki w szkole. 
z dobrych praktyk stosowanych przez te przedszkola, k
rodziców, że szkoła jest dobrym miejscem dla sześ
 
Liczę, że Wasze przedszkole dobrze przygotuje 
rozpoczęcia nauki w szkole, a miarą ę ę
liczba Waszych wychowanków, którzy w przyszłym roku rozpoczną ę
w wieku sześciu lat.  
 
Działania ułatwi Państwu szeroko zakrojona akcja informacyjna, którą ś
rozpoczęłam. Wyeksponujcie przygotowane przez nas plakaty. Przekaż
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rodzicom ulotki informacy
strony internetowej www.men.gov.pl/mam6lat
informacje o obniżeniu wieku szkolnego. 
Zachęcam też do udziału w II edycji konkursu „Ma
Rodziców Waszego przedszkola zaprezentować
praktyki ułatwiające dzieciom łagodne przejś
Proszę też o przekazanie Radzie Rodziców w Pań
oraz o udzielenie im wszelkiego wsparcia organizacyjnego i merytorycznego.
 
Szanowni Państwo,  
 
obniżenie wieku szkolnego to waż
edukacji, spójna z kalendarzem wdraż
towarzyszyć jej nie tylko poprawa szkolnej infrastru
rodziców. Mam nadzieję ż ę ą ń
wspierać, udzielając rodzicom młodszych dzieci niezbę
oraz doradzając, kiedy 
w najbliższym roku.  

 
Z poważaniem  
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