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WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA W PIERWSZYM I KOLEJNYCH ETAPACH 

EDUKACYJNYCH W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM WIEKU REALIZACJI  

OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 Obecność dziecka sześcioletniego w szkole jest ogromnym wyzwaniem 
dla wszystkich pracowników szkoły. W pierwszych tygodniach nauki szczególnie 
ważne jest zapewnienie pierwszoklasistom poczucia bezpieczeństwa.  
Aby pierwsze dni w szkole były jak najmniejszym stresem, w naszej placówce 
tradycją jest spotkanie integracyjne. Już w kwietniu przyszli uczniowie mają 
zagwarantowaną zabawę na sali gimnastycznej. Oglądają prezentacje 
przyszłych kolegów z klas I – III, biorą udział w zabawach ruchowych, 
uczestniczą w wyścigach rzędów i ćwiczeniach gimnastycznych oraz mają 
możliwość wykonania prac plastycznych pod opieką przyszłych wychowawców. 
Tymczasem rodzice uczestniczą w pogadance prowadzonej przez pedagoga 
szkolnego lub pracownika poradni psychologiczno – pedagogicznej o tym jak 
dziecko przygotować emocjonalnie do pójścia do szkoły. Potem rodzice wraz  
z dziećmi pod przewodnictwem nauczycieli zwiedzają klasy lekcyjne, bibliotekę, 
świetlicę, sale gimnastyczne, szatnie itp. W czerwcu sześciolatki przychodzą po 
raz drugi do szkoły, gdzie poznają wychowawcę oraz gabinet, w którym będą 
się uczyć. Po raz trzeci przychodzą w dniu rozpoczęcia roku szkolnego  
i ponownie widzą się z wychowawcą, siedzą w ławkach w swojej klasie i dopiero 
czwarta wizyta w szkole jest pierwszym dniem nauki. Takie postępowanie 
pozwala oswoić się sześciolatkom z nową sytuacją, gabinetem, budynkiem. 
Ponadto wiele dzieci ma okazję odwiedzić swoją przyszłą szkołę uczęszczając 
jeszcze do przedszkola. W ramach współpracy z nauczycielami przedszkoli 
odwiedzają oni szkołę, przyglądają się pracy uczniów na zajęciach, słuchają 
recytowanych wierszyków i piosenek, zadają pytania, itp. 

 

 Warunki lokalowe i materialne 

 Każda klasa pierwsza ma zapewnioną szatnię tylko dla siebie. Takie 
postępowania powoduje, że w szatni nie ma tłoku, minimalizuje 
zamieszanie w pierwszych tygodniach, ułatwia wdrażanie dzieci do 
porządku.  

 Przez pierwsze miesiące nauczyciele uczący schodzą przed rozpoczęciem 
zajęć do szatni po klasę. Przez cały rok szkolny po lekcjach odprowadzają 
do szatni, na świetlicę, przed gabinet logopedyczny lub salę gimnastyki 
korekcyjnej. Podobnie po dzieci przychodzą na świetlicę i na świetlicę 
odprowadzają, jeżeli wymaga tego sytuacja,  specjaliści, np. logopeda, 
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psycholog, nauczyciel prowadzący rewalidację lub gimnastykę korekcyjną 
czy kółko informatyczne. 

 W pierwszych dniach nauczyciele kolejny raz oprowadzają swoich 
podopiecznych po szkole oswajając ich z miejscem, ucząc rozkładu 
pomieszczeń i omawiając ich przeznaczenie. 

 W placówce klasy pierwsze mają tylko do swojej dyspozycji świetlicę.  

 W świetlicy istnieje wyraźny podział na część ze stolikami  
i krzesełkami oraz część wypoczynkowo – zabawową  
z wykładziną i kanapą.  

 Świetlica zaopatrzona jest w zabawki, wiele gier, a dzieciom 
udostępnia się papier i narzędzia do prac plastycznych. 

 O ustalonym czasie dzieci jedzące obiad w szkole są 
sprowadzone do stołówki, gdzie przez cały czas towarzyszy im 
nauczyciel służąc pomocą przy nalewaniu zupy, zachęcając do 
jedzenia, dbając o bezpieczeństwo i kulturalne zachowanie.  

 W ramach zajęć świetlicowych dla chętnych dzieci organizowane 
jest codziennie odrabianie lekcji, które odbywa się w oddzielnym 
gabinecie, aby zapewnić uczniom spokój i ciszę oraz tworzyć 
warunki do skupienia. 

 Organizowane są biblioteczne zajęcia aktywizujące dla dzieci  

ze świetlicy szkolnej. 

Zajęcia wpływają na rozwój wyobraźni dziecka, rozbudzają zapał 

do czytania, wpływają na poprawę poziomu wypowiedzi 

ustnych, poprawę koncentracji i wydłużenie przedziału uwagi. 

Poprawiają się też relacje między dziećmi.  

 Wszystkie sale lekcyjne składają się z dwóch części: edukacyjnej 
(wyposażonej w tablicę i stoliki) i rekreacyjnej (dywan, zabawki, książki). 

 Wychowanie fizyczne dla wszystkich klas odbywa się w salach 
gimnastycznych, w sali gimnastyki korekcyjnej lub radosnej szkole, gdzie 
uczniowie mają warunki do zabawy, możliwość uczestnictwa w grach 
ruchowych, zaspokojenia potrzeby ruchu, skorzystania z przyborów.  

 Na boisku szkolnym znajduję się plac zabaw bezpieczny i dostosowany 
dla dzieci młodszych. 
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 Uczniowie klas I-III uczą się w oddzielnym skrzydle niż klas IV-VI,  
co ułatwia czuwanie nad bezpieczeństwem młodszych dzieci. 

 

 Organizacja i rodzaje zajęć pozalekcyjnych 

Zajęcia pozalekcyjne organizowane dla sześciolatków można podzielić na 
dwie podstawowe grupy: wspierające rozwój i wyrównujące szanse dla uczniów  
z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi i edukacyjnymi oraz wspieranie 
zainteresowań i uzdolnień. 

 Zajęcia wspierające dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, problemami 
emocjonalnymi, społecznymi, itp. 

 W każdej klasie istnieją zespoły wyrównawcze.  

Prowadzone one są przez nauczycieli uczących dzieci. Pozwala to na 
optymalne wykorzystanie czasu, gdyż znają oni potrzeby 
podopiecznych, zdają sobie sprawę z deficytów, stopnia obniżenia 
sprawności analizatorów słuchowych, wzrokowych, ruchowych lub 
zaburzeń koordynacji. Dzięki temu zorganizowane ćwiczenia, zadania,  
gry i zabawy dydaktyczne są maksymalnie dostosowane do potrzeb 
uczniów klas I – III. 

 Zajęcia logopedyczne 

Głównym zadaniem zajęć logopedycznych jest likwidowanie 
deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci z wadami wymowy 
jak również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Niezmiernie ważna jest również pomoc uczniom w radzeniu sobie  
z własnymi ograniczeniami oraz uświadamianie mocnych stron. 

 Chcę wiedzieć więcej.  

Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy uczniów, budowanie 

właściwych relacji między rówieśnikami, rozwijanie umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji, przygotowania do różnych 

konkursów. 

 Terapia pedagogiczna 

 W czasie zajęć dzieci są stymulowane pod  kątem: postępów w nauce, 
niwelowania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, reakcji 
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emocjonalnych, motywacji do pracy. Nie przypomina to lekcji, nie ma 
ocen, rywalizacji i współzawodnictwa. 

 Rozwijanie przez czytanie  

Zajęcia prowadzone są w oddziale przedszkolnym. Głośne czytanie 

jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci. Uczy ono 

myślenia, przynosi wiedzę ogólną, rozwija pamięć i wyobraźnię, 

wzbogaca zasób słownictwa, a przede wszystkim kształtuje 

zainteresowania i nawyk czytania. Czytanie jest bardzo dobrym 

środkiem wychowawczym, ponieważ rozwija wrażliwość i empatię 

młodego człowieka. Stwarza możliwość przeżycia różnych emocji. 

 Zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i zdolności 

 Zajęcia plastyczne 

Nauczyciele organizujący zajęcia plastyczne mają na celu pobudzanie 
kreatywności uczniów, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz 
indywidualnych zdolności twórczych i możliwość tworzenia czegoś 
nowego. Ponadto tego typu zajęcia podnoszą jakże ważną sprawność 
motoryczno – ruchową i manualną. 

 Zajęcia koła teatralno - recytatorskiego 

Zajęcia  mają  na  celu  kształtowanie  umiejętności  wypowiadania  
swojego  zdania  i  wysłuchiwania  opinii  innych, kształtowanie  
odporności  emocjonalnej  na  stres  i  radzenia  sobie  z  nim, 
rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień, kształtowanie  wrażliwości  
na  piękno  dzieł  literackich. Podczas  zajęć  korzystają  też  uczniowie  
nieśmiali  lub  sprawiający  trudności  wychowawcze, gdyż  stwarza  
się  im  możliwość  wyładowania  w  pozytywnych  działaniach  jak  
teatr  czy  recytacja  oraz  możliwość  samorealizacji   Zdobyte  
umiejętności  dzieci  prezentują  na  konkursach  i  imprezach  
szkolnych  i  pozaszkolnych, na uroczystości  z  okazji  Dnia  Babci   
i  Dziadka.   

 Biblioteczne zajęcia aktywizujące dla dzieci ze świetlicy szkolnej. 

Zajęcia  mają na celu doskonalenie techniki płynnego czytania,  
doskonalenie czytania ze zrozumieniem, zainteresowanie uczniów 
czytaniem, książką, czasopismami,  wzbogacenie słownictwa biernego  
i czynnego. 
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 Informatyka - Wyrównywanie szans: 

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z budową oraz podstawowymi 
funkcjami zestawu komputerowego. Dowiadują się o  podstawowych 
własnościach różnych systemów operacyjnych. Uruchamiają  
i zamykają aplikacje typowe dla środowiska Baltie i Paint.  
Uwzględniono również tematykę niebezpieczeństw, które niesie ze 
sobą niewłaściwe korzystanie z technologii informatycznej, gier 
komputerowych oraz z Internetu. 

 

 Warunki i sposób realizacji podstawy programowej 

 Planowanie i realizacja procesu nauczania odbywa się poprzez: 

 Dostosowanie czasu trwania zajęć edukacyjnych do możliwości 
psychofizycznych uczniów. 

 Stosowanie częstych i różnorodnych przerw śródlekcyjnych. 

 Organizowanie w ciągu dziennego czasu pracy różnorodnych zajęć 
edukacyjnych. 

 Stosowanie metod i technik aktywizujących, opartych na działaniu.  

 Wykorzystywanie zabaw tematycznych - wcielanie się w role 
społeczne. 

 Ograniczanie w pierwszych miesiącach nauki pracy z podręcznikiem, 
ćwiczeniami i zeszytem. 

 Planowanie gier i zabaw interakcyjnych w pracy z uczniami. 

 Wykorzystywanie  różnorodnych pomocy dydaktycznych. 

 Stopniowanie trudności  w odniesieniu do umiejętności: czytania, 
pisania i liczenia. 

 Indywidualizacja  procesu nauczania. 

Zapewnienie większej ilości czasu uczniom potrzebującym go na 
wykonanie zadań, ćwiczeń, sprawdzianów. Stosowanie dodatkowych 
zadań, kart pracy dla uczniów pracujących sprawniej i szybciej. 

 Stosowanie różnych stylów uczenia uwzględniających potrzeby 
percepcyjne uczniów. 
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 Kształtowanie osobowości oraz planowanie i realizacja procesu 
wychowawczego realizowane jest poprzez: 

 Podejmowanie działań, zwłaszcza w pierwszych miesiącach nauki, 
zmierzających do tworzenia zgranego zespołu klasowego. Zwrócenie 
uwagi na wzajemne poznawanie się uczniów, budowanie zaufania, 
integrację grupy, kształtowanie postaw tolerancji, życzliwości, 
koleżeńskości, itp. 

 Stosowanie różnorodnych form pracy: w kilkuosobowych grupach, 
parach i indywidualnie, mających na celu kształtowanie umiejętności 
współpracy i współdziałania. 

 Rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.  

 Kształtowanie umiejętności rozwijania swoich potrzeb  
z uwzględnieniem potrzeb innych. 

 Wdrażanie do umiejętności zarządzania czasem i własnymi zasobami.  

 Rozwijanie asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych  
i konfliktowych. 

 Sprzyjanie rozwojowi emocjonalnemu dziecka poprzez określanie 
jego aktualnych stanów emocjonalnych i uczenie sposobów 
rozładowywania negatywnych emocji. 

 Kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 
ciekawości w poznawaniu otaczającego świata. 

 Kształtowanie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach oraz 
dostosowania się do zmieniających się warunków. 

 Wspieranie zainteresowań i uzdolnień. 

 Wspieranie rozwoju poprzez ocenianie 

 Głównym celem oceniania jest informowanie zarówno uczniów jak  
i rodziców o postępach dzieci w szkole. 

 Ocenianie pełni także rolę motywującą do dalszych postępów  
w nauce. 
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 Stosowanie przede wszystkim pochwał i zachęt. Szukanie pozytywów. 
Unikanie uwag negatywnych. 

 Uczniowie na bieżąco dowiadują się o swoich postępach w nauce 
poprzez codzienne pochwały. 

 Stosowanie umownych znaków graficznych. 

 Stosowanie pisemnych komunikatów, np. Bardzo dobrze! Świetnie! 
Potrafisz lepiej. 

 

 Szkolenia nauczycieli dotyczące pracy z sześciolatkami i uczniami klas I-III 

Nauczyciele naszej szkoły doskonalili swój warsztat pracy, poszerzali wiedzę 
oraz rozwijali umiejętności biorąc udział w różnorodnych szkoleniach, kursach, 
konferencjach i warsztatach.  

 Konferencja „Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka” 

 Szkolenie „Pierwsza klasa to nie czas na eksperymenty, czyli jak uczyć  
w nowej rzeczywistości” 

 Warsztaty „Kolorowa edukacja i alternatywne sposoby wykorzystania 
chusty animacyjnej na zajęciach z dziećmi” 

 Zespół problemowy „Promowanie bezpieczeństwa w sieci Internet” 

 Szkolenie „Motywowanie uczniów do efektywnej pracy” 

 Warsztaty „Metody pracy z uczniem wpływające na efektywność 
nauczania w edukacji wczesnoszkolnej” 

 Warsztaty „Dziecięce eksperymenty i zabawy badawcze” 

 Zespół problemowy „Metody pracy z dzieckiem 6 – letnim” 

 Warsztaty metodyczne „Diagnoza uczniów na progu I etapu 
edukacyjnego” 

 Szkolenie „Wstępna diagnoza gotowości szkolnej” 

 Przeprowadzona została ankieta wśród sześćdziesięciorga rodziców 
dzieci, które edukację szkolną rozpoczęły w wieku 6 lat. 
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Ankieta 

1. Czy zdaniem Pani/Pana szkoła zadbała o adaptację dziecka do warunków 
szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa? 

a) tak  

b) raczej tak 

c) raczej nie  

d) nie 

2. Czy według Pani/Pana w ciągu dziennego czasu pracy nauczyciele 
przeprowadzają różnorodne zajęcia edukacyjne (edukacja zdrowotna, 
polonistyczna, matematyczna, plastyczna, techniczna, przyrodnicza, społeczna, 
muzyczna, itp.)? 

a) tak  

b) raczej tak 

c) raczej nie  

d) nie 

3. Czy zdaniem Pani/Pana sale lekcyjne zostały przystosowane na potrzeby 
dzieci 6-letnich (np. część edukacyjna - tablica, stoliki i rekreacyjna)? 

a) tak  

b) raczej tak 

c) raczej nie  

d) nie 

4. Czy uważa Pani/Pan, że uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych 
zapewnia się warunki i możliwości odrabiania prac domowych? 

a) tak  

b) raczej tak 

c) raczej nie  

d) nie 
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5. Czy według Pani/Pana szkoła stwarza warunki do rozwijania i prezentowania 
przez dzieci swych osiągnięć i umiejętności, np. muzycznych, tanecznych, 
recytatorskich, plastycznych, sportowych? 

a) tak         

b) raczej tak 

c) raczej nie  

d) nie 

6. Czy placówka organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów 
mających trudności w nauce (zespoły wyrównawcze, terapie pedagogiczne, 
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne)? 

a) tak  

b) raczej tak 

c) raczej nie  

d) nie 

7. Jak oceniają Państwo współpracę z kadrą pedagogiczną w skali od 0 do 5? 
Prosimy  
o zaznaczenie na osi. 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

 

 Poniżej przedstawiono diagramy prezentujące odpowiedzi wraz  
z wnioskami. 

1. Czy zdaniem Pani/Pana szkoła zadbała o adaptację dziecka do warunków 
szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa? 
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Według rodziców szkoła zadbała o adaptację dziecka do warunków 
szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa ( 57%  ankietowanych 
odpowiedziało, że TAK; 33% RACZEJ TAK). Innego zdania była mniejsza grupa 
odpowiadających (10% RACZEJ NIE). 

 

2. Czy według Pani/Pana w ciągu dziennego czasu pracy nauczyciele 
przeprowadzają różnorodne zajęcia edukacyjne (edukacja zdrowotna, 
polonistyczna, matematyczna, plastyczna, techniczna, przyrodnicza, społeczna, 
muzyczna, itp.)? 
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Ankietowani uważają, że w ciągu dziennego czasu pracy nauczyciele 
przeprowadzają różnorodne zajęcia edukacyjne (80% odpowiedzi TAK; 20% 
RACZEJ TAK). 
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3. Czy zdaniem Pani/Pana sale lekcyjne zostały przystosowane na potrzeby 
dzieci 6-letnich (np. część edukacyjna - tablica, stoliki i rekreacyjna)? 

30%
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10%

8%
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W kwestii przystosowania sal lekcyjnych na potrzeby dzieci 6-letnich 
odpowiedzi były różnorodne. Jednakże większość rodziców uważa, że szkoła 
jest przygotowana do prowadzenia zajęć edukacyjnych dzieci młodszych  
(52% TAK; 30% RACZEJ TAK). Innego zdania była mniejsza grupa 
odpowiadających (10% RACZEJ NIE; 8% NIE). 

4. Czy uważa Pani/Pan, że uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych 
zapewnia się warunki i możliwości odrabiania prac domowych?  
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Ankietowani uważają, że uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych 
zapewnia się warunki i możliwości odrabiania prac domowych (44% TAK; 44% 
RACZEJ TAK). Innego zdania była mniejsza grupa odpowiadających (7% RACZEJ 
NIE; 5% NIE). Pięć osób nie miało zdania na ten temat. 
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5. Czy według Pani/Pana szkoła stwarza warunki do rozwijania i prezentowania 
przez dzieci swych osiągnięć i umiejętności, np. muzycznych, tanecznych, 
recytatorskich, plastycznych, sportowych? 

 

53%40%

5% 2%
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Według rodziców szkoła stwarza warunki do rozwijania i prezentowania 
przez dzieci swych osiągnięć i umiejętności (53% TAK; 40% RACZEJ TAK). 
Odmiennego zdania jest niewielka grupa (5% RACZEJ NIE; 2% NIE). 

 

6. Czy placówka organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów 
mających trudności w nauce (zespoły wyrównawcze, terapie pedagogiczne, 
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne)? 

75%

23%

2%0%

1

2

3

4
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Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że placówka organizuje 
zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów mających trudności w nauce 
(75% TAK; 23% RACZEJ TAK). Tylko 2% jest innego zdania. 

 

7. Jak oceniają Państwo współpracę z kadrą pedagogiczną w skali od 0 do 5?  

0%0%0%3%

30%

67%

1

2

3

4

5

6

 

Większość rodziców bardzo wysoko ocenia współpracę z kadrą pedagogiczną 

(67% na 5 i 30% na 4). Tylko 3% określiła na 3. 

 

WNIOSKI 

 

 W miarę możliwości doposażyć sale lekcyjne w pomoce, np. globusy, 
mapy, wagi szalkowe oraz lepiej dostosować sale lekcyjne jeśli chodzi o kąciki 
rekreacyjne. 

 Kontynuować zajęcia wspierające uczniów: logopedyczne, terapię 
pedagogiczną, rewalidację, zespoły wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną.  

 Kontynuować organizowanie dwóch spotkań rodziców i dzieci jeszcze  
w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki przez dziecko, co pozwoli 
oswoić się przyszłemu uczniowi z budynkiem, pracownikami i nową sytuacją. 

 Pozostać przy tradycji odbierania pierwszoklasistów z szatni  
i zaprowadzania ich do sal lekcyjnych oraz odprowadzania ich tam lub do 
świetlicy po lekcjach. 
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 Zintensyfikować informowanie rodziców o możliwości odrabiania lekcji 
na świetlicy oraz uświadamiać, że są to zajęcia dla uczniów chętnych. 

 Podtrzymywać wysoką jakość współpracy kadry pedagogicznej  
z rodzicami. 

 


