
Czy twoje dziecko 
wkrótce zaczyna 
naukę szkolną?
Wskazówki i porady dla rodziców z dziećmi
w przejściu z przedszkola do szkoły.



Wprowadzenie
Pójście do szkoły po raz pierwszy, to duże wydarzenie w 
życiu człowieka. Zastanawiasz się, jak twoje dziecko odczuje 
rozpoczęcie nauki szkolnej? Wiele dzieci i wielu rodziców ma 
mieszane uczucia związane z rozpoczęciem nauki szkolnej, 
jednocześnie obawiają się i cieszą. Wszystkie dzieci potr-
zebują poczucia bezpieczeństwa, kiedy dzieją się zmiany w 
ich w życiu i dobrze, żeby taka zmiana była zaplanowana i 
omówiona. Kiedy dziecko jest przygotowane na to, co się 
wydarzy, lepiej radzi sobie w nowej rzeczywistości.

Porady dla rodziców na temat 
rozpoczęcia nauki w szkole:
Twoje dziecko będzie spędzać wiele godzin, dni i lat w szkole, 
więc istotne jest, żeby środowisko w klasie było odpowiednie 
dla wszystkich dzieci. Kiedy dziecko ma przyjaciół i podoba mu 
się w szkole, warunki do przyswajania wiedzy są lepsze. Ty, jako 
rodzic, odgrywasz ważną rolę w tym, żeby twoje dziecko i inne 
dzieci dobrze czuły się w szkole i zdobywały przyjaciół.



• Rozmawiaj z innymi rodzicami w  
 przedszkolu na temat procesu prze 
 jścia z przedszkola do szkoły np. czy  
 dzieci rozpoczną naukę w tej samej  
 szkole i czy możecie razem się do  
 tego przygotować?

• Pomóż dziecku usamodzielnić się w  
 jak największym stopniu. jeśli chodzi 
o ubieranie się i korzystanie z toalety.

• Ćwicz z dzieckiem chodzenie do  
 szkoły tak, aby odbywało się to  
 bezpiecznie.

•  Porozmawiaj ze szkołą lub rodzi 
 cami w klasie dziecka, czy możecie  
 się tak umówić, aby dzieci chodziły  
 do szkoły razem i razem wracały.

• Skontaktuj się i zapoznaj z pozos 
 tałymi rodzicami w klasie dziecka bo  
 to doprowadzi do lepszej  
 współpracy i kontaktu między  
 dziećmi a rodzicami.

• Zaproś do domu różne dzieci z  
 oddziału przedszkolnego lub klasy i  
 obserwuj, jak dzieci się razem bawią,  
 ponieważ może to zapobiec  
 wykluczeniu i mobbingowi poszcze 
 gólnych dzieci.

• Wypowiadaj się pozytywnie o dzieci 
 ach z oddziału przedszkolnego/klasy  
 oraz o ich rodzicach, to spowoduję  
 większą akceptację i uznanie u  
 twojego dziecka.

• Dopilnuj, żeby twoje dziecko miało  
 wystarczającą ilość snu oraz ruchu,  
 wtedy lepiej zniesie pobyt w szkole.

• Zastanów się jak ty, jako rodzic,  
 możesz przygotować przyjęcie  
 urodzinowe lub inne spotkania  
 towarzyskie tak, aby wszystkie dzieci  
 z oddziału przedszkolnego lub klasy  
 były w to włączone. Może moglibyś 
 cie na takie spotkania wynająć lokal  
 w przedszkolu lub szkole?



• O szkole wypowiadaj się pozytywnie,  
 ponieważ wpływa to na nastawienie  
 dziecka do szkoły.

• Jeśli zaangażujesz się w  
 szkolną  codzienność dziecka  
 będzie sobie ono lepiej radzić  
 w szkole.

• Zorganizuj wspólne zajęcia dla całej  
 klasy. To może pomóc w tworzeniu  
 przyjaznego środowiska w klasie.

• Przygotuj się na to, że będziecie  
 mieli mniejszy kontakt z pracown 
 ikami szkoły niż mieliście z  
 pracownikami przedszkola.

Przedszkole, we współpracy i w porozumieniu z rodzicami, będzie ułatwiać 
dziecku przejście z przedszkola do szkoły i świetlicy (SFO) oraz budować 
poczucie bezpieczeństwa wokół tego procesu. Sprawdź, czy przedszkole:

Przedszkole, a początek  
roku szkolnego

• Opracowało procedury przejścia z  
 przedszkola do szkoły i świetlicy.

• Ma osobny program pedagogiczny  
 dla tych dzieci, które rozpoczną  
 naukę szkolną.

• Organizuje uroczyste zakończenie  
 dla dzieci, które kończą uczęszczanie  
 do przedszkola i rozpoczynają naukę  
 szkolną.

• Zaprasza was, rodziców, do ucz 
 estnictwa w planowaniu i przeprow 
 adzeniu procesu przejścia np.  
 poprzez rozmowy indywidualne  
 bądź spotkania rodzicielskie.

• Przekazuje szkole informacje na  
 temat dziecka, po uprzednim  
 porozumieniu z rodzicem.

• Udziela szkole informacji niejawnych  
 na temat waszego dziecka bądź  
 was, rodziców. § 13 ustawy  
 administra cyjnej (obowiązek  
 zachowania tajemnicy) mówi o  
 tym, że pracown icy przedszkola i  
 szkoły nie mają prawa udzielać  
 osobom trzecim dostępu do  
 informacji lub wiedzy, które  
 posiadają na temat czyichś spraw  
 prywatnych. Może to się ewentualnie  
 odbyć w porozumieniu z wami,  
 rodzicami.



Przedszkole, a początek  
roku szkolnego

Sprawdź:

Szkoła i rozpoczęcie  
roku szkolnego

• Czy pracownicy szkoły i świetlicy  
 przyjdą w odwiedziny do  
 przedszkola przed rozpoczęciem  
 roku szkolnego.

• Czy szkoła zaprasza rodziców do  
 współpracy przy rozpoczęciu roku  
 szkolnego dla waszych dzieci.
• W jaki sposób szkoła pracuje nad  
 zadowoleniem wszystkich dzieci.

• Czy szkoła bierze pod uwagę  
 przyjaźnie dzieci w procesie przejścia  
 i podczas tworzenia klas.

• jak wygląda przejście do szkoły i  
 świetlicy, jeśli twoje dziecko nie  
 chodzi do przedszkola.

• W jaki sposób szkoła dba o  
 bezpieczeństwo na przerwach i  
 włączanie wszystkich do zabawy.

• Jak wyglądają procedury ubierania  
 się i korzystania z toalety w szkole i  
 na świetlicy.

• Jak przebiega współpraca między  
 przedszkolem szkołą, jeśli dopiero co  
 wprowadziliście się do danej gminy.

• Czy możecie skorzystać z tłumacza  
 na spotkaniach dotyczących przejś 
 cia z przedszkola do szkoły tak, aby  
 szkoła uzyskała właściwe informacje  
 na temat waszego dziecka.

• W jaki sposób szkoła i świetlica  
 współpracują w opiece i wymianie  
 informacji na temat waszego dziecka.

• Jakie oczekiwania ma szkoła wobec  
 rodziców.

• Czy szkoła organizuje pomoc w  
 lekcjach.

• Czy szkoła organizuje dodatkową  
 pomoc dzieciom, które tego potrzebują.

• Czy szkoła oferuje nauczanie  
 dostosowane do potrzeb i warunków  
 twojego dziecka.

Rady rodziców życzą  
powodzenia w tym ważnym 
procesie przejścia z  
przedszkola do szkoły i  
świetlicy!
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