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Lider Zespołu Wczesnej Edukacji 

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie 

 

Instytut Psychologii 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

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 

Cykl 8 konferencji regionalnych: 

 05 MARCA Warszawa 

 06 MARCA Lublin 

 07 MARCA Katowice 

 11 MARCA Wrocław 

 12 MARCA Poznań 

 13 MARCA Gdańsk 

 18 MARCA Białystok 

 28 MARCA Kielce   

Dziecko 6-letnie w szkole:  

wyzwanie dla dziecka, rodziny, szkoły 

 10 KWIETNIA 

Bydgoszcz - podsumowanie 

Konferencje przygotowane  

we współpracy z MEN – 

DZSE przez zespół 

psychologów:  

 ZWE IBE: Zespół Wczesnej 

Edukacji Instytutu Badań 
Edukacyjnych w Warszawie 

 PPP: pracownicy Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznych  
z Poznania i Wielkopolski (eksperci  
i konsultanci) 

 IP UAM: pracownicy Instytutu 

Psychologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
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Mapa poradni PP  

w Polsce 

liczba powiatów:    380  

miasta na prawach powiatu: 66 

powiaty:                               314 

liczba gmin: 2479 

Liczba poradni:       703 

publiczne 574 + niepubliczne 129  

Warszawa START 

05 marca 

Bydgoszcz META 

10 kwietnia 

DODATKOWO: 6-

latek w szkole 

Kielce 

Puszczykowo 

Olsztyn 

Piła 

Lwówek Śl. 

Grudziądz 
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Województwo 
Liczba poradni 

publiczne niepubliczne wszystkie 

mazowieckie 79 26 105 

wielkopolskie 60 6 66 

małopolskie 46 14 60 

dolnośląskie 48 11 59 

śląskie 48 7 55 

łódzkie 38 10 48 

pomorskie 30 17 47 

lubelskie 39 7 46 

zachodniopomorskie 32 9 41 

kujawsko-pomorskie 28 4 32 

warmińsko-mazurskie 26 6 32 

podkarpackie 25 5 30 

podlaskie 21 3 24 

lubuskie 21 0 21 

świętokrzyskie 17 2 19 

opolskie 16 2 18 

RAZEM: 574 129 703 
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Miasto Data 
Osoby 

zapisane 

Osoby 

obecne  

Osoby 

nieobec. 

Osoby 

dopisane 

Pracowni

-cy PP-P 

Inne 

placówki 
Razem 

1. Warszawa 05. 03 227 175 52 30 145 60 205 

2. Lublin 06. 03 152 126 26 18 113 31 144 

3. Katowice 07. 03 157 140 17 8 134 14 148 

4. Wrocław 12. 03 163 132 31 5 107 30 137 

5. Poznań 13. 03 165 148 17 17 140 25 165 

6. Gdańsk 14. 03 153 130 23 8 109 29 138 

7. Białystok 18. 03 104 88 16 5 70 23 93 

Razem 1121 939 182 91 818 212 1030 
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Łącznie we wszystkich konferencjach uczestniczyło 1030 osób,  

w tym: 

 359 dyrektorów Poradni P-P  

 459 pracowników PP-P, głównie psychologów i pedagogów  
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Koncepcja gotowości szkolnej i jej diagnozy 

 

Przygotowanie opinii wydawanej przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną w sprawie podjęcia obowiązku 

szkolnego przez dziecko 

 
Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu / odroczeniu 

spełniania obowiązku szkolnego oraz rodzaju i charakterze 

wsparcia dla dziecka / jego rodziny 

Problem 1 

Problem 2 

Problem 3 

Obszary analizy 

• aspekt prawny 
• aspekt psychologiczny 
• aspekt praktyczny / diagnostyczny 

Edukacja włączająca 
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? ? ? ! ! ! 

? ! ! ? 

Przygotowane materiały: 

 broszury „6-latek”: pomocne w kontaktach  

z rodzicami, nauczycielami przedszkoli i klas I 

 broszury „diagnoza-opinia-wsparcie”: 

pomocne w pracy specjalistów w poradni  

 prezentacje i plakaty 

www.eduentuzjasci.pl/

dziecko-nastolatek 
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CELE - część plenarna 

1. Koncepcja gotowości 
szkolnej dziecka, rodziny, 
szkoły, otoczenia 

2. Koncepcja diagnozy 
gotowości szkolnej 

3. Próba określenia 
standardu opinii 
wydawanych przez 
poradnie w sprawie 
realizacji obowiązku 
szkolnego 

CELE - część warsztatowa 

1. Poznanie punktów widzenia różnych 

uczestników systemu edukacji, w tym 

dyrektorów poradni, szkół, przedszkoli, 

innych placówek nt. rodzaju problemów  

- i ich źródeł - w diagnozowaniu 

problemu gotowości szkolnej 

2. Próba wskazania sposobów rozwiązania 

problemów poradni p-p 

Odreagowanie  

i katharsis ! 
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 przeciążenie zadaniami dot. 

diagnozy gotowości szkolnej i wydawania 

opinii w sprawie odroczenia obowiązku 

szkolnego  

 potrzeba udzielania rodzicom przez 
przedszkola i szkoły rzetelnych 

informacji dotyczących zapisów, 

wolnych miejsc, warunków odroczenia 

obowiązku szkolnego, uzyskania pomocy 

 konieczność przygotowania 

nauczycieli klas I-III, ale również klas  

IV-VI do pracy z uczniami młodszymi  

i z bardziej zróżnicowanymi  klasami 

 przygotowanie nauczycieli klas 

I do właściwego informowania 

rodziców o ofercie szkoły 

Niski poziom samoorganizacji / samopomocy  

w niektórych regionach 

Nieznajomość przepisów prawa / nowelizacji 

Niefrasobliwość w interpretowaniu przepisów  

Przestarzała wiedza nt. rozwoju dziecka i roli 

otoczenia społecznego w rozwoju  

Brak „myślenia diagnostycznego”  

 diagnoza = opis wyników badań 

Nieumiejętność przechodzenia:  

 zebranie i opis  wyników badań  

 interpretacja wyników  

 opis mechanizmów funkcjonowania dziecka,  

w tym wskazanie mocnych i słabych stron 

 budowa „rusztowania” programu pomocy,  

w tym wskazania dla rodziców i nauczycieli 

Uczestnicy Naszym okiem  
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Duuuuuuużo do 
zrobienia RAZEM ! 
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