
Rodzicu siedmiolatka czy wiesz czym jest gotowość szkolna? 

Gdy pierwszego września szkolne mury wypełniają się dźwiękiem powakacyjnego 

dzwonka, naukę w szkole podstawowej rozpoczynają dzieci, kończące w danym roku 

kalendarzowym siedem lat, teoretycznie osiągające gotowość szkolną. Jednakże 

siedmiolatek siedmiolatkowi nierówny i są sytuacje, które zwalniają go z tej 

powinności. Jak również i takie, które sugerowałyby, by wysłać dziecko do szkoły 

wcześniej. 

Wiek to liczba –liczy się dojrzałość 

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym rytmie, podyktowanym predyspozycjami 

fizycznymi, ale też różnorodnymi wpływami ze strony środowiska. Polskie prawo, 

obejmując obowiązkiem rozpoczęcia nauki szkolnej dzieci siedmioletnie, dokonuje 

oczywiście pewnej generalizacji. Większość dzieci w tym wieku rzeczywiście 

gotowych jest do spełnienia tego obowiązku, ale są też i takie, którym lepiej zrobiłby 

kolejny rok spędzony w „zerówce”, niż stawienie się za szkolną ławką na wezwanie 

pierwszego dzwonka w okolicach siódmych urodzin. Większość rodziców nie 

zastanawia się nad tymi kwestiami, po prostu wysyłając dziecko do szkoły, gdy 

przychodzi na nie ustawowy czas. Warto jednak mieć świadomość, że obowiązek 

szkolny można zarówno odroczyć, jak i przyspieszyć. 

Obie te decyzje opierać się powinny o ocenę gotowości (inaczej: dojrzałości) 

szkolnej. Osiągnięcie j gotowości szkolnej równoznaczne jest z osiągnięciem takiego 

poziomu rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz społeczno-emocjonalnego, który 

pozwoli dziecku bez przeszkód zmierzyć się z wymaganiami stawianymi przez naukę 

szkolną.  

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z podstawowymi 

wiadomościami dotyczącymi gotowości szkolnej (kliknij w poniższy link) 

 https://slideplayer.pl/slide/434010/ 

Jak przygotować dziecko do szkoły? 

W uzyskiwaniu różnych umiejętności potrzebnych w szkole mogą dziecku pomóc 

jego najbliżsi. Nie trzeba specjalnego nakładu czasu ani środków finansowych, 

wystarczy bycie razem z dzieckiem, trochę pomysłowości i wykorzystanie 

naturalnych sytuacji, jakie zdarzają się na co dzień w każdej rodzinie i w jej 

otoczeniu. Najodpowiedniejszym momentem na takie „rozwojowe wzmocnienie” jest 

czas wolny spędzany razem z rodzicami, w spokoju, a nie w codziennym pędzie – 

wieczory w ciągu tygodnia, weekendy, wakacje. 

W załączniku   „Jak wspierać rozwój dziecka aby osiągnęło gotowość szkolną”                                  

zamieszczamy propozycje ćwiczeń, które możemy wykonać z dzieckiem aby lepiej 

przygotować go do pójścia do szkoły. 

https://slideplayer.pl/slide/434010/

