
 

 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
Członkowie Rad Rodziców Szkół   
 
 
 
 
 
Obniżenie wieku szkolnego to cywilizacyjna zmiana, pozwalająca na lepsze 
przygotowanie dzieci do wyzwań, przed którymi staną w dorosłym życiu. 
Stopniowe wprowadzanie wcześniejszej edukacji pozwoliło szkołom 
podstawowym  dobrze przystosować się do nauczania dzieci młodszych.  
O zaangażowaniu nauczycieli i rodziców we wcześniejsze rozpoczynanie nauki 
w szkole świadczy fakt, iż w 90 procentach szkół podstawowych są już dzieci 
sześcioletnie, a w okresie przejściowym  zaufało im ponad 350 tysięcy rodziców 
dzieci, decydując się na ich wcześniejszą edukację.  
 
Przyszły rok szkolny jest ostatnim, w którym to rodzice sześciolatków będą 
samodzielnie decydować o wcześniejszej edukacji swoich dzieci. W roku 
szkolnym 2014/2015 wszystkie dzieci sześcioletnie będą już objęte 
obowiązkiem szkolnym. 
 
Podjęłam działania, których celem jest jak najszersze poinformowanie rodziców 
o zaletach wcześniejszej edukacji, jak również o przygotowaniu szkół do tego 
ważnego zadania. Będąc przedstawicielami Rad Rodziców i  aktywnie 
angażując się w życie szkoły, najlepiej wiecie, jak szkoła Waszego dziecka jest 
przygotowana na przyjęcie młodszych uczniów. Wasze doświadczenia i wiedza 
mogą pomóc innym rodzicom w podjęciu decyzji o przyszłości ich sześcioletniej 
pociechy. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w informowaniu 
rodziców oraz włączenie się w promowanie działań szkoły Waszych dzieci na 
rzecz przyjaznego przejścia z przedszkola do I klasy. 
 
Serdecznie zachęcam też Państwa Radę do udziału w II edycji konkursu „Mam 
6 lat”. Pochwalcie się dobrymi praktykami, które ułatwiają sprawne i przyjazne 
przyjęcie do Waszej szkoły sześciolatków. Może zorganizujecie dni otwarte lub 
spotkania z Radami Rodziców w przedszkolu? A może macie w planach 
zorganizowanie takich spotkań? Pokażcie je całej Polsce, niech służą innym za 
przykład.  



 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
bardzo liczę na Państwa pomoc, zaangażowanie oraz chęć współpracy. 
Naszym wspólnym pragnieniem jest stworzenie dzieciom jak najlepszych 
warunków do spotkania z przyjazną szkołą. Wiem, że będziecie Państwo 
wspierać dyrektora szkoły i nauczycieli w tym ważnym zadaniu, a rodzicom 
młodszych dzieci będziecie służyli mądrą radą i pomocą. 
 
 
Z poważaniem  
 
Krystyna Szumilas 
minister edukacji narodowej 
 
 


