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learning process of individual pupils. In addition to discussing the main problem, the main hy-
pothesis and specific hypotheses have been formulated. Final conclusions that result from the 
analysis of the conducted studies have been described in the conclusion. 
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A b s t r a k t:  W artykule podj to problem sytuacji dziecka rozpoczynaj cego nauk  w szkole 
podstawowej. Ukazano szerok  debat , jaka rozpocz a si  – i w zasadzie trwa nadal – nad pro-
blemem wieku dziecka, które powinno by  obj te obowi zkiem szkolnym. Przywo ano argu-
menty zarówno zwolenników, jak i przeciwników rozpoczynania edukacji szkolnej w wieku 
sze ciu lat. Opisano szczególnie istotne dla tej debaty za o enia reformy o wiaty z 30 sierpnia 
2013 roku wraz z jej nowelizacjami. Przedstawiono wyniki bada  ankietowych, jakie zosta y
przeprowadzone w lutym 2016 roku w jednej z niepublicznych szkó  podstawowych w Tarno-
wie w ród nauczycieli i rodziców oraz p yn ce z nich wnioski i postulaty. Zwrócono równie
uwag  na spo eczny wymiar decyzji o rozpocz ciu przez dziecko obowi zku szkolnego i na ko-
nieczno  kszta towania dobrej wspó pracy mi dzy rodzicami a szko .

S o w a  k l u c z o w e: reforma, obowi zek szkolny, rozwój dziecka, badania ankietowe, edu-
kacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna  

1. Wprowadzenie 

Wspó cze nie yjemy w epoce nieustannych zmian, które polski socjolog Zygmunt 
Bauman okre li  mianem p ynnej nowoczesno ci (Bauman, 2012). Zmiany te dotycz  nie-
mal wszystkich obszarów naszego ycia, w tym tak wra liwych, jak edukacja, w szczegól-
no ci edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.  

Gor cym tematem jest obecnie wiek, w jakim dziecko powinno podj  obowi zek 
szkolny. Temat ten jest bardzo popularny zarówno w ród rodziców, nauczycieli, jak i innych 
osób zwi zanych z edukacj  b d  tylko ni  zainteresowanych. Ka dy chce mie  pewno , e
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jego pociecha b dzie si  w szkole czu  bezpiecznie i komfortowo, e b dzie to w a ciwe
miejsce dalszego rozwoju dziecka. Niestety, nie wszyscy rodzice maj  takie poczucie. U wie-
lu z nich pojawiaj  si  liczne obawy, czy pierwszoklasista jest na tyle samodzielny, aby pora-
dzi  sobie w szkole nie tylko ze stresem, ale i z nowymi obowi zkami, czy jest na tyle dojrza-
y, aby nawi zywa  poprawne relacje z innymi dzie mi i umie  z nimi wspó pracowa .

Dyskusje na temat wieku rozpocz cia przez dziecko obowi zku szkolnego bardzo 
cz sto przybieraj  charakter emocjonalny, maj  silne zabarwienie polityczne, a argumenty 
merytoryczne s  marginalizowane.  

Angielski edukator Ken Robinson1, ceniony specjalista w zakresie kreatywno ci i poten-
cja u ludzkiego, podkre la, e zasadniczym pytaniem nie jest to, w jakim wieku dzieci zaczy-
naj  szko , ale w jaki sposób je na pocz tku uczymy. Zapytany, jak  decyzj  podj by
w sprawie ewentualnego pos ania sze ciolatka do szko y, odpowiedzia : „Je li w Polsce dzieci 
maj  rok wcze niej by  przygotowywane do standaryzowanych egzaminów i wkuwa  wie-
dz , siedz c w awkach, to oczywi cie zag osowa bym przeciw. Ale je li mia by to by  rok 
takiej edukacji, za któr  si  opowiadam, a wi c pozwalaj cy dzieciom na swobodn  zabaw ,
prac  nad projektami, sp dzanie czasu razem, cieszenie si  z przebywania w szkole i nawi -
zywania znajomo ci, to jestem zdecydowanie za. Moje dzieci posz y do obka bardzo wcze-
nie, ale wietnie si  tam bawi y. Je li dzieci w Polsce maj  pój  do szko y wcze niej kosz-

tem czasu na kreatywn  zabaw  czy na uspo ecznianie si , czego w tym wieku potrzebuj , to 
widzia bym w tym du y problem” (Wywiad…, 2015). Z wypowiedzi tej wynika, e najwa -
niejsze jest to, jakie szko y oferujemy dzieciom, a nie to, kiedy je do nich po lemy. Ten klu-
czowy merytorycznie argument zosta  niestety zagubiony w emocjonalnym zgie ku, jaki to-
warzyszy  starciom zwolenników i przeciwników wcze niejszej szkolnej edukacji.  

Wielu wspó czesnych rodziców wykazuje te  nadmiern  opieku czo . S  oni okre lani 
mianem helicopter parents (Bayless, 2016; B k, 2016), gdy  jak helikoptery kr  nad swo-
imi dzie mi, nieustannie monitoruj c ich poczynania, ograniczaj c samodzielno  i w rezulta-
cie wychowuj c je na emocjonalne i spo eczne kaleki. Tacy rodzice d  do maksymalnie 
mo liwego odroczenia w czasie podj cia przez swoje dzieci nauki w szkole.  

Znamienna by a te  reakcja wielu rodziców, a tak e innych osób mniej osobi cie zain-
teresowanych tematyk , na twitterow  wypowied  z sierpnia 2015 roku prof. Jerzego Vetu-
laniego – jednego z najbardziej znanych i cenionych w wiecie polskich naukowców: psy-
chofarmakologa, neurobiologa, biochemika, profesora nauk przyrodniczych, cz onka Pol-
skiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiej tno ci, jednego z najcz ciej cytowanych 
naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Stwierdzi  on, e „Sze ciolatki niezdolne 
do rozpocz cia nauki s  albo niedorozwini te, albo chore, albo leniwe, albo g upio chowa-
ne. Wspó czujmy rodzicom” (Tomczuk, 2015).  

Ta by  mo e kontrowersyjna wypowied  spotka a si  z niewybredn  krytyk  wi k-
szo ci internautów, ca kowicie emocjonaln  i najcz ciej pozbawion  racjonalnej argumen-
tacji. Ale by y te  i takie wpisy: „Od dziesi ciu lat mam do czynienia z rodzinami korea -
skimi w Polsce. Te dzieci zaczynaj  edukacj  w wieku 4 lat. Z pi ciolatkiem, sze ciolat-
kiem mo na swobodnie rozmawia  po angielsku. Po roku pobytu du o mówi  po polsku. 
Nie wspomn  o pos ugiwaniu si  wszelkimi sprz tami elektronicznymi. Wczoraj pi ciolet-
nia dziewczynka Seo Yeon [so jan] pokaza a mi w moim nowym telefonie ró ne cuda. Jed-
na rzecz, która te  rzuci a mi si  w oczy: Korea czycy nie s  agresywni w stosunku do 

1 Ken Robinson urodzi  si  w roku 1950 w Liverpoolu. W roku 2001 opu ci  Wielk  Brytani  i zamieszka  w Los 
Angeles (USA). 
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dzieci. Zero krzyku, szarpania, bicia. Jak dziecko si  buntuje, to matka zostawia wszystko 
(gotowanie, sprz tanie, prasowanie, gadanie przez telefon), siada na pod odze i t umaczy 
dziecku, co le robi. Dziecko ryczy, krzyczy, a ta ze stoickim spokojem mówi, np. ju  ja-
d a  dzisiaj lody, jutro dostaniesz nowe, albo ogl da a  ju  godzin  TV i wi cej dzisiaj ju
nie b dziesz, umówili my si , e grasz tylko 20 minut na tablecie. Rodzice s  konsekwent-
ni i nie ma mowy, aby dziecko wymusi o co  wi cej ni  by o w umowie. My l , e polskie 
dzieci te  mog  si  uczy  w wieku sze ciu lat, tylko czy rodzice chc  mie  wi cej obo-
wi zków?” (Vetulani, 2015).  

2. Reforma o wiatowa z roku 2013 i jej nowelizacje

Reforma o wiaty z 2013 roku, dotycz ca sytuacji edukacyjnej dzieci sze cioletnich,
przez wielu uwa ana by a za jedn  z najwa niejszych zmian w polskim szkolnictwie.  

Zgodnie z ustaw  z 30 sierpnia 2013 roku we wrze niu 2014 roku w szko ach podsta-
wowych pojawi y si  dzieci sze cioletnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku. 
Ich rówie nicy urodzeni w drugiej po owie roku do szko y przybyli w roku 2015. Zmiana 
dotychczasowej sytuacji dzieci sze cioletnich mia a swoich zwolenników i przeciwników 
zarówno w ród rodziców, jak i nauczycieli czy psychologów. Osoby, które uwa a y, e re-
forma o wiaty z 2013 roku wprowadza a korzystne zmiany, ch tnie podkre la y, e pos a-
nie dziecka do szko y wcze niej przyczyni si  do szybszego zdiagnozowania trudno ci
w nauce i ich wyeliminowania. Zwolennicy zauwa ali równie , e dziecko wcze niej sko -
czy swoj  edukacj , a tym samym b dzie aktywne zawodowo o rok d u ej, co mia o si
wi za  z korzy ciami gospodarczymi i ekonomicznymi. Pojawia y si  równie  g osy sprze-
ciwu, podkre laj ce, e obecnie szko y nie s  dostosowane do potrzeb dzieci sze cioletnich,
mali uczniowie nie wykazuj  si  dostatecznie rozwini t  umiej tno ci  koncentracji uwagi, 
a ich rozwój emocjonalny cz sto uniemo liwia prawid ow  adaptacj  do nowych warun-
ków. Przeciwnicy reformy zdecydowali si  na wiele protestów, które jednak okaza y si
bezskuteczne, a ustawa zosta a wdro ona w ycie. Niezale nie od opinii wszyscy zgodnie 
twierdzili, e pojawienie si  w szkole dzieci sze cioletnich wymaga od nauczycieli zmiany 
sposobu codziennej pracy.  

Temat dotycz cy dzieci sze cioletnich sta  si  w Polsce kwesti  polityczn . Obni enie 
wieku rozpocz cia nauki w klasie pierwszej by o sporym wyzwaniem dla kilku kolejnych 
ministrów edukacji.  

Jednym ze spo ecznych sprzeciwów pos ania dziecka sze cioletniego do szko y by a ak-
cja „Ratujmy Maluchy”. Osoby bior ce w niej udzia  by y przekonane, e na chwil  obecn
polskie szkolnictwo nie jest gotowe na tego typu zmiany. Podkre la y one, e proces kszta -
cenia w klasach ni szych nie zawsze przypomina nauczanie zintegrowane. Codzienna praca 
nauczyciela z uczniami opiera si  – ich zdaniem – tylko i wy cznie na tradycyjnych zaj -
ciach, w czasie których dziecko, siedz c w szkolnych awkach, wype nia karty pracy (Ba a-
chowicz, 2014).  

Pojawienie si  dzieci sze cioletnich w szkole wi za o si  z wieloma planami, które, 
bior c pod uwag  codzienn  szkoln  rzeczywisto , musia y by  dostosowane do panuj -
cych realiów. Postanowiono, by nauczyciel – wychowawca klasy, podobnie jak nauczyciel 
w edukacji przedszkolnej, mia  do pomocy drug  osob  w nauczaniu i wychowaniu dzieci 
sze cioletnich. Pomys  ten nie zosta  jednak wdro ony, podobnie jak propozycja, by mali 
uczniowie w szko ach podstawowych mieli osobn wietlic  b d  sal  z przydzielon  dla 
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nich nauczycielk , która mia aby po zako czonych lekcjach sprawowa  opiek  i organizo-
wa  zaj cia dostosowane do ich mo liwo ci. Propozycja ta rzadko by a realizowana. Tylko 
nieliczne szko y mog y pozwoli  sobie na to, by przeznaczy  osobne pomieszczenie dla 
dzieci sze cioletnich, dlatego po zako czonych zaj ciach uczniowie klas pierwszych prze-
bywali w ogólnodost pnej wietlicy szkolnej. Uda o si  natomiast zrealizowa  za o enie,
zgodnie z którym sale lekcyjne podzielone s  na dwie cz ci. Pierwsz  z nich jest cz
edukacyjna, mieszcz ca stoliki uczniowskie, tablic  i biurko nauczyciela. Drug  cz  sali 
stanowi miejsce przeznaczone do zabawy. To tak zwana cz  rekreacyjna, w której znaj-
duje si  dywan, zabawki.  

Wskazane jest, by sze cioletni uczniowie zaj cia lekcyjne sp dzali nie tylko w aw-
kach, ale i na kolorowym dywanie, na którym mog  na przyk ad s ucha  opowiadania czy-
tanego przez nauczyciela. Lekcje w pierwszych klasach mia y si  odbywa  w systemie bez 
dzwonków, umo liwiaj c nauczycielom dostosowanie ich przebiegu do aktualnego samo-
poczucia wychowanków. Podstawa programowa zach ca do tego, by w klasach znajdowa y
si  liczne pomoce dydaktyczne i przedmioty, które b d  wykorzystywane podczas zaj
lekcyjnych. Mowa wi c o wszelkich pomocach u atwiaj cych opanowanie umiej tno ci
dodawania i odejmowania, jak liczmany, patyczki, gry dydaktyczne itp., zalecane s  tak e
k ciki tematyczne czy klasowe biblioteczki. Nale y w tym miejscu podkre li , e niejedno-
krotnie olbrzymi wk ad w wyposa enie klasy w te sprz ty i pomoce maj  równie  rodzice 
sze ciolatków. Obecnie uczniowie klas pierwszych maj  mo liwo  pozostawienia w klasie 
swoich przyborów b d  ksi ek (Smole , Pi ko , 2013, s. 13). W cz ci rekreacyjnej klasy, 
oprócz typowych zabawek, mog  si  równie  znale  przybory dydaktyczne wykonane 
z naturalnych materia ów. Nauczyciele korzystaj cy z tej alternatywy maj wiadomo , e
zalet  takich rodków jest nie tylko ich przyst pno  i niska cena. Ogromnym pozytywem 
jest tak e fakt, e dziecko poznaje dzi ki nim swoje najbli sze rodowisko, rozpoznaje ro-
liny, ich zapach, struktur , budow  i sposób wykorzystania. Podczas ka dego z etapów 

pracy z naturalnym materia em – zbieranie, suszenie, przygotowanie zabawek – zaanga o-
wane s  wszystkie zmys y. Dziecko mo e dotyka , w cha , porównywa , s ucha  wyda-
wanych odg osów. Produkty sypkie mo na wykorzysta  do zaj  matematycznych, gdy 
mowa jest o obj to ci czy wielko ci. Mo na je tak e zastosowa  do wicze  na koncentra-
cj  lub koordynacj  ruchow . Dla niektórych dzieci w tym wieku nie lada wyzwaniem b -
dzie przesypanie kaszy z naczynia do w skiego s oiczka, tak by nie rozsypa adnego zia-
renka. Mali uczniowie maj  tak e problemy z tworzeniem szeregów. Z materia ów dost p-
nych wokó  nas i kolorowych obrazków mo na stworzy  ciekawe gry planszowe (Fischer-
Tietze, 2004, s. 176–177).  

Sprawuj ca urz d ministra edukacji narodowej do 2015 roku Joanna Kluzik-
Rostkowska proponowa a równie , by nauczyciele pracuj cy w klasach czwartych byli 
szkoleni, a tym samym odpowiednio przygotowani do pracy z dzie mi, które w szkole po-
jawi y si  w wieku sze ciu lat, tak by mog y one agodnie przej  z edukacji wczesnoszkol-
nej do edukacji, w której dominuje nauczanie przedmiotowe. W 2014 roku minister zapo-
wiedzia a, e dokona pewnych zmian w zakresie funkcjonowania klasy, która liczy  mia a
co najwy ej 25 uczniów. W tym czasie proponowano, by rodzice mieli wi kszy wp yw na 
los dziecka. Zwi kszy y si  uprawnienia rodziców, którzy mogli odroczy  edukacj  szkoln
swojego dziecka w przypadku, gdy uzyskano tak  opini  w poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Ustalono, e rodzice mog  mie  prawo do pos ania pierwszoklasisty po-
nownie do przedszkola, by tam odpowiednio przygotowa  si  do nowej roli. W sytuacji, 
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stanowi miejsce przeznaczone do zabawy. To tak zwana cz  rekreacyjna, w której znaj-
duje si  dywan, zabawki.  

Wskazane jest, by sze cioletni uczniowie zaj cia lekcyjne sp dzali nie tylko w aw-
kach, ale i na kolorowym dywanie, na którym mog  na przyk ad s ucha  opowiadania czy-
tanego przez nauczyciela. Lekcje w pierwszych klasach mia y si  odbywa  w systemie bez 
dzwonków, umo liwiaj c nauczycielom dostosowanie ich przebiegu do aktualnego samo-
poczucia wychowanków. Podstawa programowa zach ca do tego, by w klasach znajdowa y
si  liczne pomoce dydaktyczne i przedmioty, które b d  wykorzystywane podczas zaj
lekcyjnych. Mowa wi c o wszelkich pomocach u atwiaj cych opanowanie umiej tno ci
dodawania i odejmowania, jak liczmany, patyczki, gry dydaktyczne itp., zalecane s  tak e
k ciki tematyczne czy klasowe biblioteczki. Nale y w tym miejscu podkre li , e niejedno-
krotnie olbrzymi wk ad w wyposa enie klasy w te sprz ty i pomoce maj  równie  rodzice 
sze ciolatków. Obecnie uczniowie klas pierwszych maj  mo liwo  pozostawienia w klasie 
swoich przyborów b d  ksi ek (Smole , Pi ko , 2013, s. 13). W cz ci rekreacyjnej klasy, 
oprócz typowych zabawek, mog  si  równie  znale  przybory dydaktyczne wykonane 
z naturalnych materia ów. Nauczyciele korzystaj cy z tej alternatywy maj wiadomo , e
zalet  takich rodków jest nie tylko ich przyst pno  i niska cena. Ogromnym pozytywem 
jest tak e fakt, e dziecko poznaje dzi ki nim swoje najbli sze rodowisko, rozpoznaje ro-
liny, ich zapach, struktur , budow  i sposób wykorzystania. Podczas ka dego z etapów 

pracy z naturalnym materia em – zbieranie, suszenie, przygotowanie zabawek – zaanga o-
wane s  wszystkie zmys y. Dziecko mo e dotyka , w cha , porównywa , s ucha  wyda-
wanych odg osów. Produkty sypkie mo na wykorzysta  do zaj  matematycznych, gdy 
mowa jest o obj to ci czy wielko ci. Mo na je tak e zastosowa  do wicze  na koncentra-
cj  lub koordynacj  ruchow . Dla niektórych dzieci w tym wieku nie lada wyzwaniem b -
dzie przesypanie kaszy z naczynia do w skiego s oiczka, tak by nie rozsypa adnego zia-
renka. Mali uczniowie maj  tak e problemy z tworzeniem szeregów. Z materia ów dost p-
nych wokó  nas i kolorowych obrazków mo na stworzy  ciekawe gry planszowe (Fischer-
Tietze, 2004, s. 176–177).  

Sprawuj ca urz d ministra edukacji narodowej do 2015 roku Joanna Kluzik-
Rostkowska proponowa a równie , by nauczyciele pracuj cy w klasach czwartych byli 
szkoleni, a tym samym odpowiednio przygotowani do pracy z dzie mi, które w szkole po-
jawi y si  w wieku sze ciu lat, tak by mog y one agodnie przej  z edukacji wczesnoszkol-
nej do edukacji, w której dominuje nauczanie przedmiotowe. W 2014 roku minister zapo-
wiedzia a, e dokona pewnych zmian w zakresie funkcjonowania klasy, która liczy  mia a
co najwy ej 25 uczniów. W tym czasie proponowano, by rodzice mieli wi kszy wp yw na 
los dziecka. Zwi kszy y si  uprawnienia rodziców, którzy mogli odroczy  edukacj  szkoln
swojego dziecka w przypadku, gdy uzyskano tak  opini  w poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Ustalono, e rodzice mog  mie  prawo do pos ania pierwszoklasisty po-
nownie do przedszkola, by tam odpowiednio przygotowa  si  do nowej roli. W sytuacji, 
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gdy ucze  mia by problemy w szkole, rodzic móg  z o y  wniosek o edukacj  domow  dla 
swojego dziecka (Polak, 2013). 

Uprawnienia rodziców mia y si  zwi kszy , jednak nikt nie zaproponowa  radykal-
nych zmian w systemie o wiaty, o których pisze mi dzy innymi wspomniany Ken Robin-
son, zwolennik tezy, e najlepiej dostosowa  program nauczania do mo liwo ci i umiej t-
no ci uczniów. W szko ach typowe jest, e dzieci w tym samym wieku chodz  do jednej 
klasy, ucz  si  tych samych przedmiotów, zgodnie z jednakow  dla wszystkich podstaw
programow , co w ród nauczycieli bywa nazywane „zasad  uniwersalnego rozmiaru”. Na-
uczyciel, pracuj c z liczn  klas , nie jest w stanie dostrzec ró nic pomi dzy dzie mi, a co 
za tym idzie, nie mo e dostosowa  poziomu zada  do mo liwo ci ka dego dziecka. 
K. Robinson zwraca uwag  na fakt, e wychowawca klasy pierwszej b dzie mia  do czy-
nienia z ró nymi dzie mi. Cz  z nich b dzie ju  p ynnie czyta  i pi knie pisa , inne b d
jedynie zna y alfabet i litery, pozostali natomiast nie b d  posiada  takich umiej tno ci
i dla nich podzia  wyrazu na sylaby b dzie nie lada wyzwaniem. Wszystkie te dzieci po 
pewnym czasie b d  p ynnie czyta y, jednak w chwili obecnej dostrzec mo na pomi dzy 
nimi znacz ce ró nice (Robinson, Aronica, 2015, s. 124–125).  

Wszelkie planowane zmiany dotycz ce dzieci sze cioletnich doczeka y si  wielu ko-
mentarzy i ocen. Zespó  Problemowy do spraw Polityki O wiatowej Komitetu Nauk Peda-
gogicznych PAN przygotowa  dokument, w którym oceni , e jedynym s usznym za o e-
niem jest ograniczenie liczebno ci klas do 25 uczniów. Natomiast obni enie wieku rozpo-
cz cia przez dzieci nauki w szkole podstawowej nale y okre li  jako zjawisko negatywne, 
bowiem jest to dzia anie niezgodne z zasadami spo ecze stwa demokratycznego. Podkre-
lono braki w przygotowaniu planów reguluj cych ca odzienn  opiek  nad dzie mi 

w wieku sze ciu lat. Zwrócono uwag  na przestarza y system nauczania. Zdaniem osób 
przygotowuj cych ten dokument sam pomys  obni enia wieku szkolnego jest s uszny, nale-
y jednak gruntownie zreformowa  polsk  szko  (Ba achowicz, 2014).  

Dla rodziców, którzy nie byli przekonani, czy ich dziecko poradzi sobie w szkolnej rze-
czywisto ci, pewnym rozwi zaniem jest nowelizacja opisanej wy ej reformy. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej znios o obowi zek rozpocz cia przez dziecko sze cioletnie nauki 
w szkole podstawowej. Pos owie z Prawa i Sprawiedliwo ci oraz partii Kukiz’15 g osowali za 
tym, by dziecko sta o si  uczniem w wieku siedmiu lat, przeciwni temu byli pos owie z Plat-
formy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Nowelizacja przewiduje, e dziecko sze cioletnie b -
dzie mog o pój  do szko y i sta  si  uczniem pierwszej klasy, gdy odb dzie roczne przygo-
towanie przedszkolne. W innym wypadku potrzebna b dzie pozytywna opinia z poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej. Zmiany zak adaj  równie , e dzieci, które rozpocz y nauk
w szkole w wieku sze ciu lat, b d  mog y powtórzy  klas  pierwsz  w kolejnym roku. Rodzi-
ce, którzy zdecyduj  si  na takie rozwi zanie, b d  zobowi zani do z o enia odpowiedniego 
wniosku. Tym samym dziecko nie b dzie podlega o klasyfikacji rocznej i nie otrzyma promo-
cji do klasy drugiej. Rodzice zadecyduj , czy b dzie ono kontynuowa o nauk  w pierwszej 
klasie, czy powróci do przedszkola. Prawo do decyzji o powtórzeniu roku przez dziecko b d
mieli równie  rodzice dzieci urodzonych w pierwszej po owie 2008 roku, bowiem te dzieci 
jako pierwsze rozpocz y obowi zkow  nauk  w klasie pierwszej.  

Nowelizacja dotycz ca sytuacji dziecka sze cioletniego w Polsce wprowadzi a kolejne 
istotne zmiany. Dotycz  one zarówno dzieci, jak i ich rodziców oraz nauczycieli pracuj cych 
w szko ach i przedszkolach. Obawy rodziców dotycz ce tego, czy ich dziecko jest ju  goto-
we, by z przedszkolaka sta  si  uczniem, s  w pe ni uzasadnione. Pojawi y si  liczne pytania, 
czy szko a jest odpowiednio przygotowana do rozpocz cia pracy z dzie mi, czy umiej tno ci
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i rozwój tych dzieci pozwol  im prawid owo realizowa  obowi zek szkolny oraz czy b d
one umia y sprosta  wymaganiom i oczekiwaniom systemu. Te liczne problemy spowodowa-
y, e bardzo popularne sta y si  dyskusje i debaty nad tym, czy wspó czesna polska szko a

oraz polskie dzieci s  gotowe na to, by dobrze i solidnie ze sob  wspó pracowa .
Temat rozpocz cia przez dziecko nauki w szkole anga uje zainteresowane osoby emo-

cjonalnie i generuje wiele ró nych opinii. Niektórzy uwa aj , e to niemo liwe, by dziecko 
przyzwyczajone do zabawy i beztroskiego sp dzania czasu by o w stanie wytrzyma  w klasie 
szkolnej na typowej, tradycyjnej lekcji. Cz  osób popiera pogl d, e obowi zek szkolny nie 
powinien dotyczy  dzieci sze cioletnich ze wzgl du na brak wyposa enia wi kszo ci szkó
w odpowiedni sprz t i miejsce do zabaw. Dla tych osób dziecko sze cioletnie poch oni te jest 
zabaw , która niekoniecznie wi e si  z rozwijaniem umiej tno ci szkolnych, takich jak li-
czenie i pisanie. Osoby te uwa aj , e szko a, pomimo obietnic i zapewnie , nie realizuje 
w pe ni wszystkich postulatów. Wymaga od dzieci, by te podczas 45-minutowej lekcji skon-
centrowa y si  na podawanych przez nauczyciela informacjach, a zabawa, która mia a by
nieod cznym elementem szkolnej edukacji, to jedynie drobny sk adnik, stosowany przez na-
uczyciela zbyt rzadko. Wed ug tych osób nadal w szkolnej rzeczywisto ci dominuj  metody 
s owne, takie jak opis czy pogadanka, a wszelkie nowo ci dotycz  tylko szkó  w wi kszych 
miastach. Osoby te w instytucji przedszkola dostrzegaj  bezpieczny azyl dla swojego dziecka, 
w którym b dzie ono przygotowywa o si  do rozpocz cia nauki w szkole podstawowej.  

Profesor Danuta Waloszek prowadzi a wraz ze swymi studentami badania, wykazuj c,
e w ród obaw rodziców wymieni  nale y tak e nieporadno  dziecka, które zdaniem rodzi-

ców nie radzi sobie z wi kszo ci  czynno ci, jakie powinno wykonywa  samodzielnie. Ko-
lejny argument to czekaj ce na dzieci zagro enia zwi zane z narkotykami, przemoc  fizyczn
i seksualn  ze strony starszych kolegów, która jest niebezpieczna dla zdrowia i ycia naj-
m odszych uczniów. Ta grupa doros ych nie bierze pod uwag  zdania dzieci, które pozytyw-
nie wypowiadaj  si  na temat szko y i akcentuj , e s  ju  gotowe, by rozpocz  tam nauk ,
bowiem uwa aj , e ma e dzieci nie znaj  szkolnych realiów (Waloszek, 2015, s. 392–393).  

Inni natomiast s  zwolennikami tego, by dziecko sta o si  uczniem i w szkole podsta-
wowej zdobywa o wymagane umiej tno ci. G osz  oni, e dobrze przygotowana szko a to 
doskona e miejsce do rozwijania dzieci cej kreatywno ci, w którym ich pociechy bez wi k-
szego wysi ku mog  zdoby  bardzo cenne umiej tno ci oraz doskonali  te, które ju  posia-
daj . Osoby te popieraj  pogl d, e ma y ucze  to dla szko y pewne wyzwanie, jednak od-
powiednie przygotowanie infrastrukturalne, jak i przygotowanie merytoryczne nauczycieli 
pozwol  dzieciom sprawnie funkcjonowa  w spo eczno ci szkolnej i uzyskiwa  satysfak-
cjonuj ce wyniki w nauce.  

Truizmem jest stwierdzenie, e szko a to miejsce, w którym dziecko sp dza bardzo du o
czasu, nawi zuje nowe znajomo ci, zdobywa wiedz , rozwija zainteresowania i pasje. Szko a
to nie tylko budynek, ale przede wszystkim pracuj cy tam ludzie. Wspó cze nie wymaga si ,
by nauczyciel pracuj cy z dzie mi w edukacji wczesnoszkolnej by  wykszta conym specjali-
st , stale rozwijaj cym swoje kompetencje. Wed ug niektórych to w a nie dzi ki takim oso-
bom dziecko bez wi kszych problemów mo e sta  si  uczniem, jednocze nie nie trac c dzie-
ci cej fantazji, ekspresji, naturalnej ciekawo ci i ch ci odkrywania nowych zak tków wiata.

Bior c pod uwag , e szko a spe nia wiele istotnych funkcji, nale y doda , e przedszko-
le to równie  miejsce, w którym dzieci nabywaj  licznych cennych umiej tno ci i wiadomo ci 
o tym, co ich otacza. Ucz  si  te  prawid owego funkcjonowania w grupie rówie niczej.  

By  mo e dlatego tak trudno jest rodzicom rozstrzygn , w którym miejscu ich pocie-
cha b dzie si  czu a bardziej komfortowo. Aby podj  jak najlepsz  decyzj , nale y zastano-



22 

Janusz Morbitzer, Joanna Nowak 

i rozwój tych dzieci pozwol  im prawid owo realizowa  obowi zek szkolny oraz czy b d
one umia y sprosta  wymaganiom i oczekiwaniom systemu. Te liczne problemy spowodowa-
y, e bardzo popularne sta y si  dyskusje i debaty nad tym, czy wspó czesna polska szko a

oraz polskie dzieci s  gotowe na to, by dobrze i solidnie ze sob  wspó pracowa .
Temat rozpocz cia przez dziecko nauki w szkole anga uje zainteresowane osoby emo-

cjonalnie i generuje wiele ró nych opinii. Niektórzy uwa aj , e to niemo liwe, by dziecko 
przyzwyczajone do zabawy i beztroskiego sp dzania czasu by o w stanie wytrzyma  w klasie 
szkolnej na typowej, tradycyjnej lekcji. Cz  osób popiera pogl d, e obowi zek szkolny nie 
powinien dotyczy  dzieci sze cioletnich ze wzgl du na brak wyposa enia wi kszo ci szkó
w odpowiedni sprz t i miejsce do zabaw. Dla tych osób dziecko sze cioletnie poch oni te jest 
zabaw , która niekoniecznie wi e si  z rozwijaniem umiej tno ci szkolnych, takich jak li-
czenie i pisanie. Osoby te uwa aj , e szko a, pomimo obietnic i zapewnie , nie realizuje 
w pe ni wszystkich postulatów. Wymaga od dzieci, by te podczas 45-minutowej lekcji skon-
centrowa y si  na podawanych przez nauczyciela informacjach, a zabawa, która mia a by
nieod cznym elementem szkolnej edukacji, to jedynie drobny sk adnik, stosowany przez na-
uczyciela zbyt rzadko. Wed ug tych osób nadal w szkolnej rzeczywisto ci dominuj  metody 
s owne, takie jak opis czy pogadanka, a wszelkie nowo ci dotycz  tylko szkó  w wi kszych 
miastach. Osoby te w instytucji przedszkola dostrzegaj  bezpieczny azyl dla swojego dziecka, 
w którym b dzie ono przygotowywa o si  do rozpocz cia nauki w szkole podstawowej.  

Profesor Danuta Waloszek prowadzi a wraz ze swymi studentami badania, wykazuj c,
e w ród obaw rodziców wymieni  nale y tak e nieporadno  dziecka, które zdaniem rodzi-

ców nie radzi sobie z wi kszo ci  czynno ci, jakie powinno wykonywa  samodzielnie. Ko-
lejny argument to czekaj ce na dzieci zagro enia zwi zane z narkotykami, przemoc  fizyczn
i seksualn  ze strony starszych kolegów, która jest niebezpieczna dla zdrowia i ycia naj-
m odszych uczniów. Ta grupa doros ych nie bierze pod uwag  zdania dzieci, które pozytyw-
nie wypowiadaj  si  na temat szko y i akcentuj , e s  ju  gotowe, by rozpocz  tam nauk ,
bowiem uwa aj , e ma e dzieci nie znaj  szkolnych realiów (Waloszek, 2015, s. 392–393).  

Inni natomiast s  zwolennikami tego, by dziecko sta o si  uczniem i w szkole podsta-
wowej zdobywa o wymagane umiej tno ci. G osz  oni, e dobrze przygotowana szko a to 
doskona e miejsce do rozwijania dzieci cej kreatywno ci, w którym ich pociechy bez wi k-
szego wysi ku mog  zdoby  bardzo cenne umiej tno ci oraz doskonali  te, które ju  posia-
daj . Osoby te popieraj  pogl d, e ma y ucze  to dla szko y pewne wyzwanie, jednak od-
powiednie przygotowanie infrastrukturalne, jak i przygotowanie merytoryczne nauczycieli 
pozwol  dzieciom sprawnie funkcjonowa  w spo eczno ci szkolnej i uzyskiwa  satysfak-
cjonuj ce wyniki w nauce.  

Truizmem jest stwierdzenie, e szko a to miejsce, w którym dziecko sp dza bardzo du o
czasu, nawi zuje nowe znajomo ci, zdobywa wiedz , rozwija zainteresowania i pasje. Szko a
to nie tylko budynek, ale przede wszystkim pracuj cy tam ludzie. Wspó cze nie wymaga si ,
by nauczyciel pracuj cy z dzie mi w edukacji wczesnoszkolnej by  wykszta conym specjali-
st , stale rozwijaj cym swoje kompetencje. Wed ug niektórych to w a nie dzi ki takim oso-
bom dziecko bez wi kszych problemów mo e sta  si  uczniem, jednocze nie nie trac c dzie-
ci cej fantazji, ekspresji, naturalnej ciekawo ci i ch ci odkrywania nowych zak tków wiata.

Bior c pod uwag , e szko a spe nia wiele istotnych funkcji, nale y doda , e przedszko-
le to równie  miejsce, w którym dzieci nabywaj  licznych cennych umiej tno ci i wiadomo ci 
o tym, co ich otacza. Ucz  si  te  prawid owego funkcjonowania w grupie rówie niczej.  

By  mo e dlatego tak trudno jest rodzicom rozstrzygn , w którym miejscu ich pocie-
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wi  si , czy rozwój emocjonalny, psychiczny i spo eczny danego dziecka zapewni mu w a-
ciwe realizowanie funkcji ucznia, czy mo e jeszcze przedszkolaka. Nale y jednocze nie pa-

mi ta , e ka de dziecko jest inne i dlatego tak nie atwo jest jednoznacznie okre li , gdzie 
powinno ono ucz szcza  – do przedszkola czy do szko y podstawowej.  

3. Badania i najwa niejsze wnioski

Przedstawione dotychczas rozwa ania sk aniaj  do sformu owania istotnego spo ecznie 
pytania – problemu badawczego: Jaka jest opinia doros ych na temat rozpocz cia przez 
dziecko nauki w szkole podstawowej? Przedmiotem bada  warto uczyni  problem podejmo-
wania obowi zku szkolnego przez dziecko, pozna  pogl dy, a przede wszystkim ewentualne 
obawy, jakie towarzysz  zarówno rodzicom, jak i nauczycielom w zwi zku z tym obowi z-
kiem. Dla tak sformu owanego problemu badawczego nie sposób jest postawi  odpowiedniej 
hipotezy, zatem odpowiedzi na niego nale y poszukiwa  na drodze bada  empirycznych.  

Stosowne badania zosta y zrealizowane w lutym 2016 roku w nale cej do Zespo u
Szkó  Niepublicznych w Tarnowie Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Polskiej Mary-
narki Handlowej (Nowak, 2016). Szko a ta powsta a w 2012 roku, po likwidacji Publicznej 
Szko y Podstawowej nr 19 w Tarnowie. Siedzib  placówki jest budynek przy ulicy ks. Sko-
rupki 9. Atutem szko y jest dobre umiejscowienie. Po o ona jest ona w zacisznym i spo-
kojnym miejscu na obrze ach miasta. Szko a jest otwarta i skoncentrowana na potrzebach 
dzieci, o czym wiadcz  zgromadzone na korytarzach i w salach kolorowe pami tkowe dy-
plomy uczestnictwa w ró norodnych konkursach. Uczniowie klas pierwszych maj  w szko-
le oddzielne pi tro (parter). Sale s  przestronne, dostosowane do w a ciwo ci rozwojowych 
dzieci, wyposa one w odpowiednie pomoce dydaktyczne i szereg zabawek, które zach caj
ma ych uczniów do podejmowania ró norodnej aktywno ci oraz sprzyjaj  rozwijaniu zain-
teresowa . Na parterze mie ci si  tak e szkolna wietlica, która otwarta jest w godzinach 
6.30–16.30. Wszystkie pomieszczenia znajduj ce si  na parterze zosta y odnowione. ciany
sal zosta y pomalowane na przyjazne dla dzieci kolory, które zach caj  do przebywania 
w tym miejscu. Wewn trz szko y, na parterze, znajduje si  du y, przestronny hol, szatnia 
dla dzieci, azienka dla ch opców i dziewczynek. Na pi trze znajduje si  5 sal lekcyjnych, 
pokój nauczycielski, biblioteka, szkolny sklepik. Na drugim pi trze mieszcz  si  sale lek-
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1) dziecko sze cioletnie potrzebuje wi cej czasu na wykonanie zada , którym towa-
rzyszy skupienie uwagi i koncentracja, podczas zaj  nieustannie pyta, kiedy za-
ko czy si  lekcja, kiedy wykonywa  b dzie inne zadanie, jest niekiedy marudne 
i znudzone przebiegiem zaj ;

2) dziecko siedmioletnie d y do uzyskania jak najlepszej oceny, jest nastawione na 
sukces, za poprawne wykonanie zadania oczekuje oceny;  

3) sze cioletni ucze  ch tnie podejmuje ró norodne dzia ania, jest otwarty na nowe 
zadania, wykonuj c dzia anie, anga uje si  ca ym sob ;

4) dziecko siedmioletnie jest bardziej roszczeniowe, potrafi przeciwstawi  si  star-
szemu koledze, kole ance.  
Opinia nauczycieli edukacji przedszkolnej, w asne spostrze enia rodziców oraz 
zdanie fachowców okaza y si  najwa niejszymi sugestiami dotycz cymi pos ania 
dziecka do klasy pierwszej. Mniej istotne by o zdanie dziecka, najbli szej rodziny 
lub rodziców, których dzieci ucz szczaj  ju  do szko y.
Wi kszo ci rodziców, którzy zdecydowali si  pos a  swoje dziecko do klasy pierw-
szej, nie towarzyszy y adne obawy. Je li ju  si  pojawi y, zwi zane by y z niesamo-
dzielno ci  dziecka, zbyt licznymi klasami. Znacz ce okaza y si  tu tak e nowe obo-
wi zki, nie tylko te, które dotyczy y dziecka i odrabiania przez nie zada  domowych, 
ale i nowe zadania rodziców, które wi za y si  z niemo no ci  pogodzenia pracy za-
wodowej z udzia em w zebraniach, konsultacjach, wa nych wydarzeniach szkolnych.  
Nauczyciele rozpoczynaj cy prac  z pierwszoklasistami obawiali si  przede 
wszystkim du ej emocjonalno ci dzieci, która jest trudna do opanowania, oraz 
nieufno ci ze strony rodziców. Obawy dotyczy y tak e innego stylu pracy, 
uwzgl dniaj cego pojawienie si  w klasie pierwszej sze ciolatków.
Zaj cia adaptacyjne pozytywnie wp ywaj  na przystosowanie dziecka do nowej sy-
tuacji. S  one cz sto wykorzystywane w szko ach podstawowych. Ich zalety do-
strzegaj  zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Wed ug pierwszych cenne jest, e po-
kazuj , w jaki sposób pracuje szko a oraz z jakimi nauczycielami dziecko rozpocznie 
wspó prac  w pierwszej klasie. Nauczyciele doceniaj , e zaj cia adaptacyjne umo -
liwiaj  dziecku oswojenie si  z now  sytuacj .
Wspó czesna szko a spe nia wiele wa nych funkcji. Oprócz przekazywania wiedzy 
i rozwijania zainteresowa  uczniów ma pozytywnie wp ywa  na ich rozwój, przygo-
towa  do funkcjonowania w szybko zmieniaj cym si wiecie. Aby tak wa ne funkcje 
zosta y prawid owo wype nione, szko a musi dba  o nieustanny rozwój swojej kadry.  
Rodzice uczniów klas pierwszych, jak i wi kszo  nauczycieli, dostrzegaj  wy-

cznie pozytywne zmiany w zachowaniu swych dzieci. Nieliczni nauczyciele pra-
cuj cy w klasach pierwszych zauwa aj  zarówno zmiany pozytywne, jak i nega-
tywne. Najcz ciej opisywanymi pozytywnymi zmianami u pierwszoklasistów s :
wi ksza samodzielno  w wykonywaniu zada  oraz podejmowaniu decyzji, wzrost 
pewno ci siebie, a tak e lepsza organizacja pracy. Pozytywne zmiany dotycz
równie  kontaktów z rówie nikami. Pierwszoklasi ci atwo zawieraj  znajomo ci. 
W ród negatywnych zmian nauczyciele wymieniali zazwyczaj: wiadome niesto-
sowanie si  do polece  nauczyciela, notoryczne przeszkadzanie na lekcji, które 
wcze niej u tych dzieci nie wyst powa o.  
Szko y podstawowe s  odpowiednio przygotowane do potrzeb pierwszoklasistów. 
Dzieci maj  zapewnione odpowiednie miejsce do zabawy, jak i nauki. Liczebno
klas sprzyja indywidualnemu nauczaniu podczas zaj .
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Dzieciom ucz szczaj cym do klasy pierwszej zapewniono opiek wietlicow  przed 
lekcjami i po ich zako czeniu. Zdecydowana wi kszo  dzieci korzysta z niej co-
dziennie. wietlica szkolna zapewnia dzieciom opiek  oraz organizacj  ró norodnych 
zaj  plastycznych, ruchowych, sportowych. Dzieci mog  tak e korzysta  z ró norod-
nych zabawek i sprz tów, które dostosowane s  do ich wieku i umiej tno ci.  
Podczas zaj  z uczniami klas pierwszych wykorzystuje si  ró norodne metody wy-
chowania i nauczania. Najwi ksz  popularno ci  w ród metod wychowawczych cie-
sz  si : metoda perswazji, zadaniowa i nagradzania. Wychowawcy cz sto wykorzy-
stuj  tak e metod  modelowania i metod  karania. Bior c pod uwag , e nauczanie 
w klasach pierwszych ma swoj  specyfik , nauczyciele wykorzystuj  metody s ow-
ne, czynne i ogl dowe.
W placówce, w której pracuj  badani nauczyciele, wykorzystuje si  przede wszyst-
kim ksi ki oraz przedmioty codziennego u ytku. Szczególnie cenne we wczesnym 
nauczaniu jest odwo ywanie si  do prze y  i do wiadcze  dziecka, dlatego korzystna 
sytuacja wyst puje w momencie, gdy oprócz omawiania danych tre ci na podstawie 
tekstu z podr cznika dziecko ma szans  dostrzec konkretny przyk ad przy wykorzy-
staniu przedmiotów codziennego u ytku.  
Ogólnodost pne, bezp atne podr czniki zosta y pozytywnie ocenione przez rodzi-
ców i wi kszo  nauczycieli. Ich g ówn  zalet  jest strona graficzna. Zwrócono 
równie  uwag  na to, e dziecko, wykonuj c zawarte w nich zadania, musi liczy  na 
pomoc osoby doros ej, bowiem tre  zada  nie jest dla niego zrozumia a i jasna.  
Pierwszoklasi ci na wykonanie zada  domowych po wi caj  zazwyczaj od 30 do 60 
minut dziennie. Rodzice i nauczyciele uwa aj , e jest to wystarczaj ca ilo  czasu. 
Zadania domowe s  wykorzystywane po to, by utrwali  wiedz  zdobyt  na zaj ciach 
lekcyjnych, uczy  obowi zkowo ci oraz rozwija  zainteresowania dzieci.  
W klasach pierwszych szko y podstawowej dominuje ocenianie tradycyjne – ocena od 
1 do 6. Najlepsz  motywacj  dziecka do nauki s  pochwa y nauczyciela i rodziców.  
Uczniowie klas pierwszych mog  bra  udzia  w ró norodnych zaj ciach pozalek-
cyjnych dostosowanych do ich wieku, zainteresowa , mo liwo ci i predyspozycji.  
Szko a zapewnia rodzicom i ich dzieciom dost p do specjalistów wspieraj cych 
prawid owy rozwój ucznia.  
Uczniowie klas pierwszych maj  bardzo dobre relacje z ucz cymi ich nauczycie-
lami. Kontakty mi dzy nauczycielami a rodzicami mo na okre li  jako dobre.  
Rodzice uczniów klas pierwszych uwa aj , e nauczyciel ich dziecka powinien 
by  przede wszystkim osob  odpowiedzialn . Nauczyciele doceniaj  w swoim 
zawodzie osoby, które wykazuj  si  kreatywno ci  i pomys owo ci , oraz te, które 
chc  nieustannie doskonali  w asne umiej tno ci.
Nauczyciel pracuj cy w klasie pierwszej pe ni przede wszystkim rol  przewodnika. 
Jest dla dzieci tak e mistrzem, który w asnym przyk adem pokazuje, jak nale y si
zachowywa .
Wi kszo  dzieci ucz szczaj cych do klasy pierwszej dobrze czuje si  w szkole 
podstawowej. 

W odniesieniu do powy szych uogólnie  sformu owano nast puj ce postulaty:  
Rodzice i ich dzieci powinni korzysta  z mo liwo ci udzia u w zaj ciach adapta-
cyjnych organizowanych w szkole.  
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Warto, by nauczyciele pami tali o dostosowaniu sposobu prowadzenia zaj  do 
wieku uczniów.  
Zaleca si , by proces nauczania w klasach pierwszych wi za  si  z poszukiwaniem 
przez nauczycieli innowacyjnych sposobów pracy, tak aby nauczanie by o procesem 
nieustannej dzieci cej przygody. Stosowanie ró norodnych metod stwarza okazj  do 
zdobycia nowej wiedzy zarówno dzieciom wybitnie zdolnym, jak i tym, które maj
problemy z przyswojeniem wiadomo ci i potrzebuj  wsparcia doros ej osoby.  
Wychowawcy klas pierwszych powinni rozbudza  w dzieciach zaciekawienie 
miejscem zamieszkania, tradycjami i kultur  miasta oraz pa stwa.  
Trudno jednoznacznie wskaza , jak  ilo  czasu ucze  klasy pierwszej powinien 
przeznaczy  na odrobienie pracy domowej. Warto pami ta , e ilo  zadania nie 
mo e przekracza  realnych mo liwo ci dziecka. Zadanie powinno by  utrwale-
niem wiedzy, któr  dziecko zdoby o podczas zaj  lekcyjnych. Nie musi by  to 
typowe zadanie w zeszycie wicze  lub podr czniku, mo e by  to projekt, makie-
ta, praca przestrzenna. Wa ne, by jego wykonanie by o mo liwe dla ucznia klasy 
pierwszej.
Zaleca si , by wietlica szkolna posiada a miejsce do komfortowego rozwi zywa-
nia zada  domowych.  
Nauczyciele pracuj cy w klasach pierwszych powinni cz ciej wykorzystywa  ró -
norodne sposoby oceniania. Warto zainwestowa  w kolorowe piecz tki z motywuj -
cym napisem i informacj  zwrotn  dla rodziców. Równie wa na dla dziecka jest po-
chwa a s owna nauczyciela na forum klasy, która motywuje i wzmacnia poczucie 
warto ci.
Szko a powinna zadba  o to, by nauczyciele mieli do dyspozycji nowoczesny sprz t
multimedialny, który pozwoli im urozmaici  zaj cia i wprowadzi  najm odszych 
uczniów w cyfrowy wiat.

4. Podsumowanie 

Tematyka dotycz ca sytuacji dziecka rozpoczynaj cego nauk  w szkole podstawowej 
jest wa na zarówno dla nauczycieli pracuj cych z najm odszymi uczniami w szkole podsta-
wowej, jak i dla rodziców tych dzieci. Poznaj c dok adnie ró norodne aspekty funkcjonowa-
nia dziecka w szkole, osoby doros e mog  podj  dzia ania, by wspiera  najm odszych w pe -
nieniu nowych obowi zków, zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowa .

Decyzja o pos aniu dziecka do szko y b d  odroczeniu obowi zku szkolnego ma tak e
swój g boki wymiar spo eczny. Ma ona bezpo redni wp yw na przej cie dziecka do dalszych 
etapów edukacyjnych, a w dalszej perspektywie ma wp yw bardziej po redni na moment jego 
wkroczenia na rynek pracy. Ale najistotniejsze wydaje si  kszta towanie ju  od samego po-
cz tku pozytywnych relacji rodziców ze szko . Ich zaanga owanie, dobra wspó praca na linii 
szko a – rodzice s  kluczowe dla budowania odpowiedniego klimatu przez ca y czas ucz sz-
czania dziecka do szko y. Konieczna jest tu szeroko rozumiana edukacja doros ych, gdy
ogólna wiedza pedagogiczna i ogólna kultura s  istotnymi warunkami poprawnej, partnerskiej 
wspó pracy rodziców ze szko . Wspó praca oparta na wiedzy, wzajemnym zaufaniu i do-
strzeganiu wspólnego celu, jakim jest dobro dziecka, w du ej mierze gwarantuje ujednolice-
nie oddzia ywa  dydaktyczno-wychowawczych szko y i rodziny, a tak e wspó dzia anie 
w zakresie rozpoznawania mo liwo ci rozwojowych dziecka.
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w zakresie rozpoznawania mo liwo ci rozwojowych dziecka.
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Considerations about the school duty of a child  
in the context of a public discussion and the results of the study  

A b s t r a c t:  The article revolves around the issue of most advantageous age at which a child 
should enter primary school. This debate concerns the age at which a child should be subject 
to compulsory education. Arguments of both supporters and opponents of starting the education 
at the age of 6 have been presented in the article. Moreover, guidelines of the educational re-
form from the 30th of August, 2013 with amendments have been described. The article presents 
the results, conclusions and statements of questionnaires conducted among parents and teachers 
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in February 2016 in a private primary school in Tarnów. Moreover, attention has been drawn 
to the social aspect of the decision about starting compulsory education and the necessity 
of shaping good cooperation between parents and schools. 

K e y  w o r d s:  reform, school duty, child development, questionnaire, preschool education, 
early education  


