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szanowni państwo,
Prezydenci, B u rmistrzowie i Wójtowie
Przedstawiciele Samorządu Lokal nego

Obnizenie wieku szkolnego to cywilizacyjna zmiana, pozwalĄąca na lepsze
przygotowanie dzieci do wyzwań w dorosłym życiu, Wrzesień 2014 roku jest
ostatecznym terminem, w którym zostanie wprowadzony obowiązek
szkolny dla sześciolatków.

Przyszły rok szkolny jest ostatnim, w którym rodzice dzieci sześcioletnich
samodzielnie zdecydują o rozpoczęciu przez ich dziecko nauki w szkole.
Podejmowane przez nich decyĄe będą miały wpływ nie tylko na organizaqę
roku szkolnego 201312014, ale również roku 201412015. Dlatego wazne jest,
zebyście Państwo przedstawili rodzicom kórzyści, jakie wynikają
z wcześniejszego rozpoczynania nauki. Warto równiez pokazać, ze szkoła
przezWas prowadzona jest bezpieczna i dobrze zaopiekuje się ich pociechami.

Zwróciłam się do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych,
poradni psychologiczno-pedagogicznych araz ośrodków doskonalenia
nauczycieli z prośbą o działania, które pomogą rodzicom w podjęciu decyzji
o wcześniejszej edukacji szkolnej, a dzieciom w przekroczeniu progu
szkolnego. Chcę zwróció Państwa uwagę, iż oprocz współpracy wymienionych
instytucji, kluczową rolę w całym procesie zmierzającym do obnizania wieku
szkolnego odgrywają dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, Codzienny, bliski
kontakt z rodzicami nie tylko ułatwia przekazywanie informacji, ale równieź
powoduje, ze opinie wyrażane przez nauczycieli znających ich dzieci są dla
rodziców bardzo wazne.

Szczególnie zalezy mi na przeprowadzeniu wspólnych działan przedszkola
i szkoły podstawowej, w tym na przykład lekcji dla przedszkolaków w szkole lub
wycieczki do szkoły. Wazne jest również organizowanie w przedszkolu spotkań
rodziców z nauczycielami - przyszłymi wychowawcami ich dzieci. Proponuję
również wykorzystanie doświadczeń tych samorządów, w których liczba dzieci



sześcioletnich rozpoczynających naukę w szkole w poprzednich latach była
największa. Opisane są one w publikacji ,,Sześciolatki w szkole. Działania
samorządów - dobre praktyki", dostępnej na stronie www,men.gov,pl/mam6lat.

Na adres Państwa urzędów przesłane zostały materiały informacyjne dla
rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku, listy dla dyrektorów szkół i przedszkoli
oraz przedstawicieli Rad Rodziców. Proszę o ich przekazanie przedszkolom
i szkołom funkcjonującym w Waszej gminie oraz o zobowiązanie dyrektorów do
przekazania tych materiałów rodzicom.

Mam nadzieję, że zachęcicie Państwo szkoły i przedszkola do udziału
w ll edycji konkursu ,,Mam 6 lat". W tym roku nagradzane będą również
samorządy, w których do szkół poszło najwięcej dzieci sześcioletnich.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie kuratorium oświaty,
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zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków nauki i rozwoju jest naszym
priorytetem, Liczę na Państwa pomoc, zaangażowanie i współpracę. Naszym
wspólnym pragnieniem jest umożliwienie dzieciom bezpiecznego
i przyjaznego przejścia z przedszkola do szkoły. Jestem przekonana, że
zadbacie o przekazanie rodzicom wszelkich informacji, niezbędnych do
podjęcia decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu przez ich dziecko nauki w szkole
z pełnym przekonaniem, że przyczynią się do zapewnienia najmłodszym
mieszkańcom Waszych gmin jak najlepszych warunków do sukcesów
edukacyjnych.

Z poważaniem


