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6-LATKI W SZKOLE?
JESTEŚMY GOTOWI!
INFORMATOR DLA RODZICÓW
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łódzkich szkół publicznych  
znajdą Państwo na stronie 
www.lodz.pl/6latki
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Szanowni Państwo,

Z satysfakcją możemy dziś powiedzieć, że łódzkie szkoły są dosko-
nale przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Przez ostatnie lata 
sukcesywnie remontowaliśmy sale, korytarze i sanitariaty. A wszystko 
po to, by uczniowie, również ci najmłodsi, czuli się w podstawów-
kach komfortowo. 

Dzieci w wieku sześciu lat są intelektualnie gotowe do rozpoczę-
cia nauki, świetnie przyswajają nowe informacje. Według badań, 
na dalszych etapach edukacji radzą sobie lepiej niż ich rówieśnicy, 
którzy zostali w przedszkolach rok dłużej. 

Najlepiej znacie Państwo swoje dzieci i doskonale wiecie, co jest 
dla nich najlepsze - nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości.  
Wydając tę broszurę chcemy ułatwić Państwu dostęp do informacji 
o sześciolatkach w szkołach. Na kolejnych stronach nasi eksperci 
starają się odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego warto posłać sześcio-
latka do szkoły?”, rozwiać najczęstsze wątpliwości i podpowiedzieć, 
jak niewiele formalności wymaga zapisanie malucha do szkoły. 
Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie pomocna, ułatwi Państwu 
podjęcie tej ważnej decyzji i zachęci do posłania sześciolatka 
do podstawówki. W końcu Łódź to „Miasto Szkół dla Maluchów”.

Tomasz Trela
Pierwszy Wiceprezydent 

Miasta Łodzi
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Sześciolatek w szkole:

Jest mądrzejszy - dzieci 
rozpoczynające naukę w wieku 
sześciu lat osiągają lepsze wyni-
ki niż rówieśnicy, którzy później 
poszli do szkoły.

Jest aktywny - łódzkie szkoły, 
często we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz 
klubami sportowymi, realizują pro-
gramy sportowe dla najmłodszych. 
Dzieci od początku edukacji 

zaznajamiane są z aktywnością 
fizyczną, dzięki czemu kształtują 
zdrowe nawyki na przyszłość.

Zdobywa wiedzę z zainte-
resowaniem - sześciolatek nie 
spędza w szkole czasu, siedząc 
tylko nad książkami. Program 
nauczania skonstruowany jest 
tak, by rozbudzić w maluchach 
ciekawość i pasję do nauki.
 

DLACZEGO WARTO  
POSŁAĆ 6-LATKA DO SZKOŁY?
Badania (m.in. zrealizowane przez OECD, PIRLS & TIMSS w 2011 r.) 
wykazują, że dzieci rozpoczynające naukę w wieku sześciu lat osią-
gają lepsze wyniki niż ich rówieśnicy, którzy później poszli do szkoły. 
Wasza pociecha w tym wieku doskonale przyswaja wiedzę!

Łódzkie szkoły są dobrze przygotowane na przyjęcie najmłodszych 
uczniów. Placówki dysponują wykwalifikowaną i profesjonalną 
kadrą pedagogiczną, a sale lekcyjne są kolorowe, przyjazne, 
bezpieczne i wyposażone w przybory dostosowane do wieku 
maluchów. Wasze dziecko w szkole, w gronie rówieśników i pod 
czujnym okiem nauczycieli, będzie mogło pracować nad samo-
dzielnością i pewnością siebie. Maluchy w szkołach uczą się przez 
zabawę. Dla sześciolatka to nie koniec dzieciństwa, ale szansa 
na rozwijanie zdolności  i zainteresowań.
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Jest pewny siebie, odważ-
ny i samodzielny - w gronie 
rówieśników i pod czujnym 
okiem nauczycieli będzie mógł 
pracować nad umiejętnościami 
interpersonalnymi, nauczy się 
współpracy z innymi i będzie 
ćwiczył pierwsze publiczne 
wystąpienia.

Jest dumny ze swoich 
osiągnięć - szkoła daje dzie-
ciom wyjątkową okazję do 
zdrowej i ciekawej rywalizacji. 
Motywacyjny system naucza-
nia sprawia, że dzieci z pasją 
podchodzą do wszystkich zadań 
i chętnie pracują nad udoskona-
laniem swoich projektów.

Poznaje swoje talenty - 
dzięki zróżnicowanej ofercie 
zajęć, maluchy mają możliwość 
podjąć liczne aktywności, dzięki 
czemu mają większą szansę na 
odkrycie swoich talentów i pasji.

Bawi się - szkoła to wcale nie 
koniec dzieciństwa! Najmłodsi 
uczniowie uczą się przez zaba-
wę i spędzają czas beztrosko 
podczas zajęć stworzonych 
specjalnie z myślą o ich możli-

wościach i potrzebach. Poznają 
znacznie słów: „odpowiedzial-
ność”, „obowiązki”, „plan” 
- w sposób przyjazny i wolny 
od  stresu.

Jest towarzyski - dzięki 
licznym zadaniom, które musi 
wykonywać w grupie, mały 
uczeń od początku uczony jest 
otwartości i śmiałości. Dzięki 
temu dzieci stają się bardziej 
kontaktowe i łatwiej nawiązują 
wartościowe znajomości.

Uczy się rozwiązywać  
problemy - doświadczeni 
nauczyciele stawiają przed 
maluchami zadania, dzięki któ-
rym uczą się one rozwiązywać 
problemy i pokonywać trudno-
ści z wykorzystaniem zdobytej 
wiedzy. Dzieci mają niebywałą 
zdolność myślenia poza schema-
tami, co pozwala im patrzeć na 
świat z wyjątkowej perspektywy. 
Szkoła stwarza maluchom szan-
sę zrozumienia i udoskonalenia 
tej umiejętności.
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Czy nauczyciele są właści-
wie przygotowani do pracy 
z młodszymi uczniami?
Tak. Nauczyciele mogą uczyć 
w szkole wyłącznie wtedy, gdy 
posiadają odpowiednie kwalifika-
cje, które stale podnoszą (ta grupa 
zawodowa jest jedną z najchętniej 
doszkalających się!), uczestni-
cząc w specjalistycznych kursach. 
W edukacji wczesnoszkolnej dzie-
ci, przez cały ten etap kształcenia, 
powierza się jednemu nauczycie-
lowi, dzięki temu może on dobrze 
poznać swoją grupę, dostosować 
tempo oraz treści nauczania do  
indywidualnych potrzeb.

Do kiedy rodzice muszą pod-
jąć decyzję o posłaniu sze-
ściolatka do pierwszej klasy?
Decyzję należy podjąć do końca 
trwania naboru do szkół podsta-
wowych. W naborze mogą wziąć 
udział również ci rodzice, którzy 
zadeklarują wcześniej (takie dekla-

racje wypełniane są do 22 lutego 
2016 r.), że ich pociecha będzie 
kontynuowała edukację przedszkol-
ną – rodzic ma prawo zmienić 
zdanie, musi jednak poinformować 
o tym fakcie dyrektora przedszkola.

Po czym poznać, że dziec-
ko jest gotowe do podjęcia 
obowiązków szkolnych?
Sześciolatek gotowy do pełnienia 
roli ucznia potrafi samodzielnie 
się ubrać i rozebrać, umyć, sko-
rzystać z toalety, a także zjeść 
posiłek. Umie powiedzieć, jak się 
nazywa, ile ma lat i gdzie miesz-
ka. Posługuje się mową w spo-
sób zrozumiały dla  otoczenia, 
potrafi poinformować o swoich 
potrzebach. Chętnie bawi się 
z rówieśnikami w gry i zabawy 
dziecięce, przestrzegając reguł. 
Sześciolatek u progu rozpoczęcia 
nauki w szkole poprawnie trzyma 
ołówek, posługuje się nożyczka-

PYTANIA 
I ODPOWIEDZI
W Polsce pomysł wysyłania dzieci sześcioletnich do szkół jest stosunkowo 
nowy i wciąż wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Eksperci Wydziału 
Edukacji wyjaśniają poniżej te kwestie, o które rodzice pytają najczęściej.
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?
mi, lepi z plasteliny i rysuje. Umie 
pokazać lewą i prawą stronę, 
a także dodaje i odejmuje poma-
gając sobie liczeniem na palcach. 
W ocenie przygotowania dziecka 
do szkoły może pomóc nauczyciel 
przedszkola. Rodzic może także 
zgłosić się do poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej i poprosić 
o wystawienie opinii.

Jakich przedmiotów będzie 
się uczyło moje dziecko 
w pierwszej klasie?
Do tej pory, w okresie pierwszych 
trzech lat, nauka nie była podzie-
lona na przedmioty. W tym czasie 
nauczyciel prowadził zintegro-
waną edukację wczesnoszkolną, 
w ramach następujących dziedzin: 
polonistycznej, muzycznej, pla-
stycznej, społecznej, przyrodni-
czej, matematycznej, zajęć kom-
puterowych, zajęć technicznych, 
wychowania fizycznego oraz 

języka obcego. Na razie nie zo-
stało jednak opublikowane nowe 
rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie podstawy 
programowej wychowania przed-
szkolnego i kształcenia ogólnego 
w poszczególnych typach szkół, 
trudno zatem jednoznacznie 
wskazać, jakie treści nauczania 
będą realizowane na tym etapie 
edukacji.  

Czy rodzic dziecka 6-letnie-
go potrzebuje opinii poradni 
psychologicznej, by zapisać 
dziecko do pierwszej klasy? 
Nie, jeśli korzystało z wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę 
w szkole (czyli jeśli sześciolatek 
chodził do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podsta-
wowej lub innej formy wychowa-
nia przedszkolnego w wieku pięciu 
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lat). Taka opinia potrzebna jest 
tylko, jeśli dziecko nie uczęszczało 
wcześniej do przedszkola.
Szczegółowy opis procedury zwią-
zanej z wysłaniem sześciolatka 
do szkoły umieściliśmy na ostatniej 
stronie informatora.

Plecak szkolny dziecka może 
ważyć ponad 3 kg. Czy sze-
ściolatki nie są za małe, by 
dźwigać takie ciężary?
Każda szkoła podstawowa ma 
obowiązek zapewnić uczniom 
miejsce do pozostawiania pod-
ręczników i przyborów szkolnych. 

Jak przygotowane są klasy 
dla dzieci 6-letnich?
Sale podzielone są na dwie części: 
dydaktyczną i rekreacyjną. Stoliki 
i krzesełka dostosowane są do 
wzrostu dzieci, przy czym dwa razy 
do roku szkoła dokonuje pomiaru 
uczniów, a ustawienia stolików 
są aktualizowane. Uczniowie mają 
wydzielone półki na pozostawienie 
podręczników i innych potrzebnych 
przyborów szkolnych. Dywany, ma-
teracyki lub poduchy do siedzenia 
pełnią funkcję użytkową i dekoracyj-
ną. Nauczyciele dysponują liczny-
mi, bardzo atrakcyjnymi pomocami 

dydaktycznymi. Wydzielone kąciki 
tematyczne to miejsca, gdzie dzieci 
mogą spędzać czas na zabawie, 
zgodnie ze swoimi zainteresowania-
mi. Sale lekcyjne - zgodnie z obo-
wiązującymi standardami - są widne 
i przestronne.

Czy „zerówka” tworzona 
w szkole jest oddziałem przed- 
szkolnym czy szkolnym?
Zerówka tworzona w szkole pod-
stawowej jest oddziałem przed-
szkolnym. Oddział przedszkolny 
zachowuje odrębności progra-
mowe - nauczanie, wychowanie 
i opieka w nim są zorganizowane 
inaczej niż w szkole podstawowej.

Co będzie, jeżeli do danej 
szkoły nie zgłosi się określo-
na liczba dzieci 6-letnich  
do I klasy?
Już obecnie sześciolatki i siedmio-
latki często rozpoczynają razem 
naukę w klasach pierwszych. 
Nie ma żadnych przeciwwskazań 
do tego, by w pierwszej klasie 
dzieci z dwóch roczników uczyły 
i bawiły się wspólnie.
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Czy w szkole, w klasie I 
będą łączone dzieci 
6-letnie z dziećmi 7-letnimi ?
Może się tak zdarzyć. Tworzenie 
klas złożonych z sześcio- i siedmio-
latków uzależnione jest od liczby 
dzieci w danym wieku, zapisanych 
do szkoły. 

Zadaniem nauczyciela jest takie 
zorganizowanie i zindywiduali-
zowanie pracy podczas zajęć 
edukacyjnych, aby uwzględnić 
potrzeby i możliwości zarówno 
dzieci młodszych, jak i starszych. 
Ponadto nauczyciele w naturalny 
sposób wykorzystują potencjał 
dzieci do wzajemnego uczenia 
się i budowania poczucia własnej 
wartości. 

Co ponad to, co oferuje 
przedszkole, może nam  
zaoferować szkoła ?
Każda szkoła posiada bardzo 
bogatą ofertę zajęć dodatkowych, 
prowadzonych przez wykwalifi-
kowanych nauczycieli. Szczegó-
łowe informacje możemy znaleźć 
na stronie www.lodz.pl/edukacja, 
na stronach szkół oraz bezpośred-
nio w placówkach.

Czy dziecko będzie miało 
w szkole zapewnione 
3 posiłki dziennie?
W szkole przygotowywane są 
tylko obiady. Maluch może także 
skorzystać ze stołówki, żeby w ci-
szy, przy stoliku zjeść przyniesione 
z domu śniadanie i podwieczorek. 
Personel szkoły z chęcią przygotu-
je mu ciepły napój do posiłku.

Co dzieje się z dziećmi po  
zakończeniu zajęć lekcyjnych, 
jeśli rodzice mogą odebrać  
je dopiero po południu?
Po zakończeniu zajęć obowiąz-
kowych dziecko może zostać 
w świetlicy szkolnej (dla wygody 
rodziców, czas pracy świetlic 
został wydłużony do godziny 
17.00). Dzieci mogą również  
uczęszczać na zajęcia dodatkowe, 
organizowane na terenie placówki 
(bezpłatne lub płatne – w zależno-
ści od oferty i wyboru rodziców). 
Na te zajęcia dzieci odprowadza-
ne są przez wychowawców lub 
opiekunów ze świetlicy.
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Jak liczne będą klasy?
Liczba dzieci w klasach I-III szkoły 
podstawowej nie może być więk-
sza niż 25 uczniów.

Co jest potrzebne, żeby sze-
ściolatek poszedł do szkoły?
W większości przypadków po-
trzebna będzie wyłącznie de-
klaracja rodziców (w przypadku 

wyboru szkoły w rejonie zamiesz-
kania) lub udziału w rekrutacji 
(w przypadku decyzji posłania 
dziecka do szkoły poza rejonem). 
W obu przypadkach czeka Pań-
stwa niewiele formalności. Szcze-
gółowy opis procedury związanej 
z wysłaniem sześciolatka do szkoły 
umieściliśmy na ostatniej stronie 
informatora.

Program nauczania

Często padają również pytania 
o program nauczania w pierwszych 
klasach czy o naukę pisania i czyta-
nia w przedszkolach (czyli o szkolne 
i przedszkolne podstawy nauczania). 

Do dziś nie zostało niestety opubli-
kowane nowe rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej w sprawie 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego i kształcenia ogólne-
go w poszczególnych typach szkół, 
zatem na te pytania nie znamy jeszcze 
odpowiedzi.

?
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ZAPISY
Rodzic będzie mógł zapisać dziecko 6-letnie do I klasy, jeżeli
dziecko realizowało już obowiązek wychowania przedszkol-
nego w roku poprzedzającym rok, w którym ma rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej.

Dziecko, które nie realizowało obowiązku wychowania przedszkol-
nego powinno uzyskać opinię poradni psychologiczno-pedago-
gicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

WYBÓR SZKOŁY
Wyboru szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje, dokonują 
rodzice, wypełniając „Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej” 
publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez miasto Łódź.

Jeśli chodzi o placówkę spoza obwodu, rodzice wypełniają 
„Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej” publicz-
nej szkoły podstawowej, prowadzonej przez miasto Łódź.

ELEKTRONICZNY NABÓR
Nabór do oddziału klasy I będzie się odbywał poprzez elektro-
niczny system, w którym umieszczone zostaną ww. dokumenty 
czyli „Zgłoszenie” lub „Wniosek”.

PROCEDURA WYSŁANIA 
DZIECKA 6-LETNIEGO 
DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

A

B

A

B
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