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Szanowna Pani Dyrektor,
odpowiadając na pytanie skierowane drogą elektroniczną do Ministerstwa
Edukacji Narodowej, uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia
z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół1, z początkiem roku szkolnego
poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole (diagnozę przedszkolną).
Zadaniem
nauczycieli
jest
jednocześnie
prowadzenie
obserwacji
pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych
dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja
2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 893 z późn. zm.), przedszkole, szkoła
podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, zespół wychowania
przedszkolnego i punkt przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego
wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek
(dotyczy 7-latka) albo może (dotyczy 6-latka) rozpocząć naukę w szkole
podstawowej.
Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
przygotowuje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji
pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu,
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oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, punkcie
przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.
„Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej"
wydaje się według wzoru nr 70, określonego w załączniku nr 3 do cyt.
rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych.
Informacja jest wydawana rodzicom, którzy samodzielnie mogą zdecydować
o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że
zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz
wspomaganiu jego rozwoju. Informacja nie jest świadectwem ukończenia
przedszkola czy oddziału przedszkolnego.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.2
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do pierwszej klasy,
jeżeli:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną3.
Z przytoczonych przepisów wynika, że diagnozie przedszkolnej musi być
poddane na początku roku szkolnego każde dziecko 6-letnie objęte
wychowaniem przedszkolnym. Natomiast dziecko 5-letnie może być poddane
diagnozie przedszkolnej w sytuacji, gdy rodzice powiadomią przedszkole
o zamiarze wcześniejszego posłania dziecka do edukacji szkolnej.
Powiadomienie to nie oznacza braku możliwości zmiany decyzji przez rodziców
w tej sprawie. Posiadając bowiem wiedzę o osiągnięciach swojego dziecka,
rodzice mogą zdecydować o kontynuowaniu przez nie wychowania
przedszkolnego. Rodzice dzieci 6-letnich podejmują bowiem samodzielnie
decyzję o dalszej drodze edukacji swoich dzieci.
Z poważaniem

Katarzyna Koszewska
Dyrektor
Departament Kształcenia Ogólnego
/ – podpisany cyfrowo/

Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 ze zm.).
3 Art. 16 ust. 1a ww. ustawy.
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