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Punkty wyjścia 

 Edukacja włączająca: w szkole jest 

miejsce dla każdego ucznia 

 Ujęcie interakcyjne: czynniki, jakie 

wpływają na poziom gotowości szkolnej wpływają 

jedne na drugie, nie działają w izolacji od siebie, 

mogą osłabiać swój wpływ lub go wzmacniać 

 Ujęcie dynamiczne: 

okres dzieciństwa to czas wielu zmian rozwojowych 

zachodzących w krótkim czasie, ponadto 

zachowanie dziecka zmienia się w zależności od 

sytuacji – dziecko jest bardzo podatne na wpływy 

 Ujęcie systemowe: 

funkcjonowanie dziecka zależy od funkcjonowania 

rodziny, a rodzina od tego, w jakim otoczeniu żyje; 

funkcjonowanie szkoły zależy od systemu wsparcia 

w lokalnym otoczeniu / regionie i od wspólpracy z 

rodzinami uczniów 

 Rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego jest ważnym wydarzeniem  

osobistym w życiu każdego dziecka, 
jego rodziców i nauczycieli 

 Jest ważnym wydarzeniem społecznym 

w wymiarze kulturowym, a nawet  

cywilizacyjnym 

 Aby dziecko pełniąc rolę ucznia  

od pierwszej klasy odnosiło sukcesy  

na miarę swoich możliwości - musi 

uzyskiwać w szkole i w rodzinie 

konieczne dla odniesienia sukcesu 

wsparcie  

 Podstawowym źródłem informacji  

o rozwoju i dotychczasowym 
funkcjonowaniu dziecka są jego rodzice  
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 Media 

Opinia publiczna 

 Otoczenie 

instytucjonalne 

Otoczenie 

sąsiedzkie 

   Rodzice, rodzina 

 

System edukacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto ma być gotowy na „starcie szkolnym” ? 

Dziecko 

 Nauczyciele klasy I (I-III) 

 Dyrekcja szkoły 

 Szkoła jako instytucja 

 Specjaliści wspierający 

dziecko i rodzinę w szkole 

 Specjaliści z Poradni P-P 

 Nadzór pedagogiczny 
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Dziecko 6-letnie jest gotowe do szkoły, jeżeli: 

    osiągnęło takie efekty dotychczasowego (w okresie od 

0 do 6 r.ż.)  rozwoju fizycznego i psychospołecznego, 

że samodzielnie lub przy wsparciu rodziny i szkoły 

poradzi sobie: 

1. ze zmianą rytmu dnia i zaspokajania potrzeb podstawowych i specjalnych 

2. ze zmianą środowiska z domowo-przedszkolnego na szkolne (rozstanie) 

3. z podjęciem nowych obowiązków i zadań związanych z uczeniem się w 

szkole pod kierunkiem nauczyciela / nauczycieli i we współpracy z innymi 

uczniami 

4. z nawiązaniem nowych relacji społecznych z dorosłymi, rówieśnikami  

i uczniami młodszymi oraz starszymi 

E d u k a c j a  w ł ą c z a j ą c a 
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Do czego ma być gotowa rodzina i otoczenie? 

Gotowość rodziny do:  

1. przeorganizowania 

dotychczasowego stylu życia  

2. zaspokajania nowych potrzeb 

dziecka  

3. podjęcia nowych obowiązków 

związanych ze współpracą  

z nauczycielem / szkołą / 

specjalistami 

4. wspierania dziecka w sytuacji 

nowej dla niego emocjonalnie, 

społecznie i zadaniowo  

Gotowość otoczenia do: 

1. wspierania rodziny i dziecka  

 informacja, wsparcie rzeczowe, 

emocjonalne, społeczne)  

2. wychodzenia z ofertami 

edukacyjnymi dla rodziców 

3. współpracy różnych instytucji 

(sektorów) wspierających rodzinę / 

dziecko oraz szkołę  

4. udzielania adekwatnej do potrzeb 

pomocy specjalistycznej  

programy wsparcia rodziny 
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1. Rozpoznawanie potrzeb 

rozwojowych dziecka 6-letniego 

(co jest potrzebne, aby jego rozwój 

mógł przebiegać prawidłowo mimo 

zmiany środowiska) 

2. Udzielanie pomocy w realizacji 

zadań szkolnych zgodnych  

z podstawą programową dla klasy I 

3. Udzielanie pomocy dziecku 

i rodzicom w zaspokajaniu 

specjalnych potrzeb edukacyjnych 

Nauczyciel klasy I wsparty: 

 „diagnozą” przedszkolną 

 zaleceniami w opinii z PP-P 

 pomocą psychologa / pedagoga 

szkolnego 

 pomocą zespołu nauczycieli 

klas I-III oraz mentora szkolnego 

 kompetencjami dyrektora szkoły 

 

 Pomoc specjalistów  

ze szkoły i spoza szkoły 

Do czego ma być gotowa szkoła? 
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= 
gotowość  

szkolna 
gotowość  

rodziny  

dziecka 
+ 

gotowość  

szkoły / 

nauczycieli 

+ 

gotowość 

środowiska 

lokalnego: 

instytucje, sąsiedzi + 

efekty rozwoju  

fizycznego, emocj. i 

psychospołecznego  

dziecka 

gotowość  

dziecka do zmiany  

wymagań i relacji 

Interakcyjny model gotowości = IMG 

http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek


www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek 

PORADNIA P-P 

Czy poradnie są gotowe na problem gotowości szkolnej? 

+ 
efekty  

rozwojowe 

gotowość  

dziecka do zmian 

+ 

+ 
gotowość  

szkolna 
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Do czego ma być gotowa poradnia? 

1. Zmierzenie się: 

        *  ze zwiększoną liczbą zgłoszeń rodziców  

        *  ze zwiększoną liczbą wniosków o wydanie opinii 

2. Zaplanowanie i zrealizowanie badań zgłoszonych dzieci 5, 6, 7- letn. 

3. Podjęcie pracy z rodzicami, oczekującymi wydania opinii, dotyczącej 

odroczenia obowiązku szkolnego pomimo, że wyniki badań nie 

wskazują na taką konieczność 

4. Opracowanie wyników badań i wydanie opinii wraz ze wskazaniami 

do pracy z dzieckiem, dotyczącej gotowości szkolnej dzieci 
najpóźniej do 31 sierpnia 2014 roku 
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1. Równowaga obciążeń, zasobów i wsparcia 

2. Analiza i interpretacja zebranych – za pomocą 

różnych narzędzi (rozmowa / wywiad, obserwacja, testy) -  

informacji o dziecku i otoczeniu 

3. Trzy perspektywy czasowe ujmowania zadań 

edukacji szkolnej 

4. Zagrożenia / wyzwania a możliwości / szanse  

dla dziecka 

IMG 

IMG  interakcyjny model gotowości szkolnej dziecka 
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ZASOBY DZIECKA  

gromadzone od narodzin 

WSPARCIE:  

domowe, instytucjonalne 

NOWE OBCIĄŻENIA / WYMAGANIA 

Nowe zadania,  

nowe obowiązki 

Nowi  

koledzy Zmiana 

rytmu 

dnia 
Nowi  

dorośli 
Zmiana 

otoczenia 

Równowaga 

IMG 
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RÓWNOWAGA OBCIĄŻEŃ I WSPARCIA 

 

ANALIZA I INTERPRETACJA  INFORMACJI 

Cechy  

dziecka 

wspierające / mogące wspierać 
start szkolny = kapitał 

osobisty na starcie 

Cechy  

środowiska 

 wspierające / mogące wspierać 
 start szkolny  kapitał 

społeczny na starcie 

Cechy  

dziecka 

utrudniające  

/ mogące utrudniać  
start szkolny  dziecka 

Cechy  

środowiska 

utrudniające  

/ mogące utrudniać  

start szkolny  dziecka 

IMG 
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Perspektywa 

krótkofalowa 

CEL:  

poradzenie sobie  

z zadaniami  

w I klasie  

Perspektywa na 

„dłuższe jutro” 

CEL: 

przygotowanie  

do dalszego 

procesu edukacji 

Perspektywa 

długofalowa 

CEL: LLL 
rozwijanie 

samoregulacji  

 przygotowanie  

do uczenia się przez 

całe życie 

IMG 

PERSPEKTYWA CZASOWA 

Przygotowanie dziecka  nastolatka  dorosłego do radzenia sobie  

ze złożoną, zróżnicowaną, wieloznaczną i dynamicznie zmieniającą się  

rzeczywistością w każdym kolejnym etapie życia 

Gotowość dziecka  
DO szkoły 
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Zróżnicowanie gotowości 

szkolnej dzieci:  

 problem dla samopoczucia 

dzieci, rodziców, szkoły, nauczycieli 

 klasa z problemami 

 hamuje rozwój dzieci 

zwłaszcza „lepiej przystosowanych” 
przy braku wsparcia ze 

strony szkoły dla jednych i drugich 

 Zróżnicowanie gotowości dzieci wynika  
z naturalnych procesów 

rozwojowych  (dojrzewanie + 

wcześniejszy trening lub jego brak) 

 Dzieci rozwijają się w różnym tempie  
 potrzebują różnego 

wsparcia 

 Dorosły pracuje z dzieckiem nad 
zasobami w sferze najbliższego 

rozwoju 

 Zróżnicowanie wsparcia i pomocy   
 szansa dla każdego dziecka 

(perspektywa długofalowa) 

IMG 

ZAGROŻENIA  / WYZWANIA / SZANSE / MOŻLIWOŚCI 
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IMG 

PRACA Z KLASĄ RAZEM 

http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek
http://www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek


www.eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek 

Cel: 

przygotowanie dziecka do 

satysfakcjonującego bycia z 

innymi ludźmi, efektywnej 

współpracy i budowania 

przyjaźni 

Cel: 

poszerzanie wiedzy; 

 ćwiczenie umiejętności 

poznawczych i społecznych  

przez rozwiązywanie problemów; 

radzenie sobie wspólnie z innymi z 

trudnościami: doświadczanie radości  

z sukcesów 

Cel: 

przygotowanie dziecka  

do zadawania pytań, 

eksperymentowania i zdobywania 

samodzielności oraz 

kształtowanie wytrwałości  

i odwagi w działaniu 

 

Cel: 

nabycie przez dziecko przekonania, że rozumie, co się dzieje i 

że potrafi regulować własne zachowanie zgodnie z 

wewnętrznymi pragnieniami oraz stosownie do sytuacji  
(SAMOREGULACJA) 

Cel: 

stawanie się przez dziecko  

osobą coraz bardziej świadomą 

swoich korzeni i swojej małej 

ojczyzny, o coraz lepszej orientacji 

w czasie i przestrzeni, rozumiejącą, 

co się dzieje i dlaczego 

IMG 

PRACA Z KLASĄ  RAZEM 
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Gotowość szkolna 

Czy szkoła jest 

przygotowana  

na przyjęcie  

6-latków? 

Czy potrafi zmieniać 

swoje wymagania  

i dostosowywać  

je do możliwości  

i potrzeb dziecka? 

Czy dziecko jest 

przygotowane  

do podjęcia  

nauki w szkole? 

Czy rodzice potrafią 

pomóc mu w procesie 

adaptacji w klasie I ? 

POMOC 

włączająca 

Czy my wszyscy jesteśmy przygotowani do tego,  

by wspierać nauczycieli, szkołę, rodziców ? 

EDUKACJA

włączająca 
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 Część dzieci  ma już za sobą edukację w żłobku, część dopiero  
w przedszkolu styka się z wychowaniem instytucjonalnym  
i formalną grupą rówieśników oraz dorosłym w roli NAUCZYCIELA,  
a nie tylko opiekuna nastawionego na zaspokajanie podstawowych potrzeb. 

 Ważne są lata przedszkolne i nabywane wtedy kompetencje jako 
BAZA w całym dalszym życiu dziecka, w jego postępach w nauce 
szkolnej, w budowaniu kariery zawodowej, w budowaniu sieci relacji 
społecznych, w tym tych najbliższych – rodzinnych.  

 Coraz więcej rodziców jest żywo zainteresowanych tym, by 
swojemu dziecku tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju w tych właśnie 
latach.  

 Z tego też powodu tak bardzo interesują się tym, co dzieje się w 
przedszkolu i szkole.  

Ważne dla rodziców i nauczycieli 
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 Rodzice oczekują nie tylko tego, że dziecko w szkole będzie miało dobrą 

opiekę i będzie bezpieczne, ale tego, że pozna nowych kolegów, nauczy się 

wielu rzeczy, usamodzielni się, „dorośnie” i dobrze przygotuje się do kolejnych 

obowiązków szkolnych. 

 Z punktu widzenia przebiegu rozwoju  dziecka ważne jest to, jak rodzice 

spostrzegają przedszkole i szkołę, czy mają zaufanie do 

nauczycieli, czy chętnie włączają się w różnorodne prace na rzecz przedszkola 

i szkoły.  

 Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa u dziecka i u jego 

rodziców ORAZ NAUCZYCIELI to podstawowy warunek rzetelnej 

oceny tego, czy przedszkole / szkoła właściwie pełnią swoją rolę. 

Ważne dla rodziców i nauczycieli 
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Na co zwracać uwagę? 

1. Warunki lokalowe klasy / szkoły  bezpieczeństwo fizyczne dzieci 

2. Kontakty z dyrekcją szkoły i nauczycielami dziecka  
 poczucie bezpieczeństwa rodziców 

3. Kontakty dziecka z nauczycielami  poczucie bezpieczeństwa 
dziecka i poczucie dostępności wsparcia od nauczyciela 

4. Kontakty z pozostałymi pracownikami szkoły (personel 
pomocniczy i specjaliści) oraz spoza szkoły (specjaliści z  poradni 
psychologiczno – pedagogicznej  poczucie wsparcia i dostępność fachowej 
pomocy 

5. Atmosfera panująca w szkole / klasie / świetlicy (klimat) 

6. Zadowolenie dziecka z pobytu w klasie / szkole / świetlicy 

7. Zadowolenie rodziców z efektów pobytu dziecka w szkole / klasie / 
świetlicy 
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KONIEC 
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