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I. Dzieci w wychowaniu przedszkolnym 

1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy  
    wychowania przedszkolnego 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat i jest realizowane 

 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego. 

Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

jest zadaniem własnym gminy ustalającej sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi 

i geograficznymi - innych form wychowania przedszkolnego. 

Liczba przedszkoli w województwie od roku szkolnego 2008/2009 wzrosła o 361 i w roku 

szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 1560 przedszkoli, w tym 905 publicznych i 655 

niepublicznych. 

Tabela 1.  Liczba przedszkoli w województwie mazowieckim  

Przedszkola 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

ogółem 1199 1292 1375 1485 1560 

publiczne  871 891 899 907 905 

niepubliczne  328 401 476 578 655 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

W analizowanych latach najwięcej przedszkoli przybyło w gminach miejskich. W roku 

szkolnym 2012/2013 w tych gminach odnotowano największy odsetek przedszkoli - 61,8%, 

w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich odpowiednio 21,2% i 17,0%.  

Wykres 1. Liczba przedszkoli w podziale z uwzględnieniem rodzaju gminy  

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

765 
814 

860 
926 964 

182 207 226 243 266 
252 271 289 316 330 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

gmina miejska gmina miejsko-wiejska gmina wiejska 



 

2 
 

Najwięcej przedszkoli funkcjonuje w Warszawie i powiatach okołowarszawskich.  

Na wykresie poniżej przedstawione zostały zmiany w liczbie przedszkoli z uwzględnieniem 

rejonów nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

Wykres 2. Liczba  przedszkoli w rejonach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora  
                 Oświaty  

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych funkcjonuje 1374 oddziałów 

przedszkolnych, w tym 1268 (92,3%) w szkołach publicznych i 106 (7,7%) w szkołach 

niepublicznych.  

Tabela 2. Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

Oddziały przedszkolne 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

ogółem 1327 1351 1372 1367 1374 

w publicznych szkołach podstawowych  1255 1274 1291 1274 1268 

w niepublicznych szkołach 
podstawowych  72 77 81 93 106 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

W roku szkolnym 2012/2013 największy odsetek oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych odnotowano w gminach wiejskich - 55,7%, przy jednoczesnym spadku ich 

liczby w porównaniu z rokiem 2008/2009. W analizowanych latach szkolnych liczba 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych utrzymywała się na stałym poziomie  

w gminach miejsko-wiejskich, z nieznaczną tendencją wzrostową w gminach miejskich.  
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Wykres 3. Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwzględnieniem  

                 rodzaju gminy 

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

W rejonach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty liczba oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych wzrosła w Delegaturze w Płocku oraz 

 w Warszawie i powiatach okołowarszawskich, natomiast w pozostałych rejonach uległa 

zmniejszeniu. Zmiany w liczbie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

od roku szkolnego 2008/2009 przedstawione zostały na wykresie.  

Wykres 4. Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w  rejonach nadzoru  
                 pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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Od 1 stycznia 2008r. wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 3-5 lat może być 

realizowane w innych formach wychowania przedszkolnego - zespołach wychowania 

przedszkolnego lub punktach przedszkolnych. Inne formy wychowania przedszkolnego 

uzupełniają sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i mogą być tworzone    

w przypadkach, gdy jest to uzasadnione warunkami demograficznymi i geograficznymi.  

Podstawowym kryterium odróżniającym obie formy jest częstotliwość prowadzonych zajęć. 

W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone w niektóre dni 

tygodnia, natomiast w punkcie - we  wszystkie dni robocze. Dzienny wymiar godzin zajęć 

wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący z zachowaniem zasady minimalnego 

wymiaru przeznaczonego na realizację podstawy programowej (co najmniej 3 godziny) oraz 

w zależności od lokalnych potrzeb, możliwości, liczebności grupy dzieci, oczekiwań 

rodziców. W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonują 292 inne 

formy wychowania przedszkolnego, w tym 70 publicznych (24%) i 222 niepubliczne (76%).  

Tabela 3. Liczba innych form wychowania przedszkolnego w województwie mazowieckim  

Inne formy wychowania 
przedszkolnego 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

ogółem 9 78 175 270 292 

publiczne 3 41 51 53 70 

niepubliczne  6 37 124 217 222 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

Z danych liczbowych wynika, że najwięcej innych form wychowania przedszkolnego 

powstało w gminach miejskich. W roku szkolnym 2012/2013 najwyższy odsetek innych form 

wychowania przedszkolnego wystąpił w gminach miejskich - 46,9% , przy 37,7% w gminach 

wiejskich i 15,4%  w miejsko - wiejskich.  

Wykres 5. Liczba innych form wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem rodzaju gminy 

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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W rejonach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty występuje tendencja 

wzrostowa w liczbie tych form, poza spadkiem w Delegaturze w Ostrołęce. 

Wykres 6. Liczba innych form wychowania przedszkolnego w rejonach nadzoru   
                pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

2. Dzieci 3-letnie i 4-letnie  w wychowaniu przedszkolnym 

Analizując liczbę dzieci w wieku 3 i 4 lat w województwie zauważalny jest systematyczny 

wzrost  w wychowaniu przedszkolnym dzieci z tych grup wiekowych. Z 24 465 dzieci 3-

letnich w roku szkolnym 2008/2009 nastąpił wzrost do 38 107 w roku szkolnym 2012/2013,  

a więc o 13 642 dzieci. Podobnie w przypadku dzieci 4-letnich z 28 983 w roku szkolnym 

2008/2009 nastąpił wzrost  do 44 822 w roku szkolnym 2012/2013, a więc o 15 839. 

Wykres 7. Liczba dzieci 3-letnich i 4- letnich  w wychowaniu przedszkolnym  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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Prezentowane poniżej tendencje w zmianie liczby dzieci 3-letnich i 4- letnich w wychowaniu 

przedszkolnym w rejonach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 

odbiegają od tendencji ogólnowojewódzkich i są rosnące w porównaniu z rokiem szkolnym 

2008/2009. Największy wzrost liczby dzieci 3-letnich w wychowaniu przedszkolnym 

występuje w Warszawie i powiatach okołowarszawskich  oraz Delegaturze w Radomiu.  

Wykres 8. Liczba dzieci 3-letnich w wychowaniu przedszkolnym w rejonach nadzoru  
                 pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

Podobne tendencje wystepują w rejonach nadzoru peadgogicznego Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty w  przypadku dzieci 4-letnich w wychowaniu przedszkolnym.  

Wykres 9. Liczba dzieci 4-letnich w wychowaniu przedszkolnym w rejonach nadzoru  
                 pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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W analizowanych latach szkolnych utrzymuje się rosnący trend w liczbie dzieci 3 – letnich  

i 4-letnich w wychowaniu przedszkolnym. Odsetek dzieci 3-letnich w stosunku do populacji 

tej grupy wiekowej z 48,7 % wzrósł do 64,3% w roku szkolnym 2011/2012 i w roku szkolnym 

2012/2013 wynosi 63,4%.  

Tabela 4. Dzieci 3-letnie w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji  
                

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

48,7% 54,8% 58,8% 64,3% 63,4% 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

 Liczba dzieci 3-letnich w wychowaniu przedszkolnym w analizowanych latach szkolnych 

wykazuje tendencję rosnącą do roku 2011/2012. . 

Wykres 10. Liczba dzieci 3-letnich w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem populacji 

 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 
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Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

Odsetek dzieci 4-letnich w wychowaniu przedszkolnym w analizowanych latach jest wyższy 

niż 3-letnich, przy czym w każdej z tych grup wiekowych wykazuje tendencję rosnącą .  
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Podobnie jak odsetek, liczba dzieci 4-letnich w wychowaniu przedszkolnym wykazuje 

tendencję wzrostową. 

Wykres 11. Liczba dzieci 4-letnich w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem populacji  

 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

3. Dzieci 5-letnie w wychowaniu przedszkolnym 
 

Od 1 września 2011 roku dzieci w wieku 5 lat realizują obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego (w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat miało 

prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego). Obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego może być realizowany w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, 

zarówno publicznej jak i niepublicznej. Każda z tych form jest równouprawniona, a wyboru 

dokonują rodzice przy uwzględnieniu realnych możliwości. Analizując dane statystyczne 

zauważalny jest wyraźny wzrost liczby dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym. 

Wykres 12. Liczba dzieci 5-letnich w  wychowaniu przedszkolnym  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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W roku szkolnym 2008/2009 wychowaniem przedszkolnym w gminach wiejskich objęto 

39,5% dzieci 5-letnich, w gminach miejsko-wiejskich 60,9% i miejskich ponad 86,8%. 

Porównując te dane z rokiem szkolnym 2012/2013 widoczny jest wyraźny wzrost w gminach 

miejskich (103,7%) i miejsko-wiejskich  (103,2%). Tak wysoki odsetek (ponad 100%)            

dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji tej grupy wiekowej     

w województwie wynika z migracji rodziców z innych województw, jak również z realizacji 

obowiązku wychowania przedszkolnego w miastach przez dzieci zamieszkałe poza 

obszarem gminy miejskiej. Jednocześnie należy wskazać na wzrost odsetka dzieci 5-letnich 

w wychowaniu przedszkolnym w gminach wiejskich z 39,5% do 95,5% w roku szkolnym 

2011/2012 i utrzymujący się stały poziom w 2012/2013 roku.  

Wykres 13. Dzieci 5-letnie w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji  

                   z uwzględnieniem rodzaju gminy 

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

W analizowanych latach szkolnych systematycznie rośnie liczba dzieci 5-letnich  

w wychowaniu przedszkolnym.  

Wykres 14. Liczba dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem populacji 

 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 
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Odsetek dzieci 5-letnich w województwie mazowieckim w wychowaniu przedszkolnym wzrósł 

do 101%. 

Tabela 6. Dzieci 5-letnie w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

67,9% 79,4% 86,3% 102,8% 101,0% 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

 

Ponad 100% odsetek dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji 

tej grupy wiekowej w województwie ma związek z migracją rodziców z innych województw.  

W przypadku dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym, zarówno ich liczba jak i odsetek 

systematycznie wzrastały do roku szkolnego 2011/2012, po czym nastąpił niewielki spadek. 

Podobne tendencje występują w miastach niezależnie od ich wielkości, przy czym                 

w miastach od 50 do 250 tys. mieszkańców wzrost ten nastepuje w sposób najbardziej 

równomierny. 

Wykres 15. Liczba dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem wielkości     

                    miasta   

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

 

Liczba dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym w miastach do 50 tys. jest większa niż 

w miastach od 50 do 250 tys. mieszkańców i jest spowodowana nie tylko migracjami 

zewnętrznymi, ale również wewnętrznymi. W roku szkolnym 2009/2010 w miastach do 50 

tys. mieszkańców z wychowania przedszkolnego korzystało 88,9% populacji dzieci 5-letnich, 

w 2011/2012 – 117,1% a w roku szkolnym 2012/2013 - 115,2%.  
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Tabela 7. Dzieci 5-letnie w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji  

                z uwzględnieniem wielkości miasta 

 Miasto  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

do 50 tys. 88,9% 97,2% 117,1% 115,2% 

50 - 250 tys. 79,2% 86,4% 103,3% 101,4% 

pow. 250 tys. 101,8% 99,6% 106,0% 102,6% 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

W analizowanych latach szkolnych odsetek dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym     

w rejonach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty wyraźnie się 

zwiększył. W roku szkolnym 2012/2013 osiągnął wartość od 89,7% w Delegaturze                 

w Ostrołęce do 108,0% w Warszawie i powiatach okołowarszawskich. W analizowanych 

latach szkolnych największy wzrost (50,2%) wystąpił w Delegaturze w Ciechanowie. 

 

Wykres 16. Dzieci 5-letnie w wychowaniu przedszkolnym w rejonach nadzoru pedagogicznego  

                    Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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Odsetek dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013  

w powiatach przedstawia mapa 1, w gminach mapy 1a i 1b.  

Mapa 1. Dzieci 5-letnie w wychowaniu przedszkolnym  w roku szkolnym 2012/2013 
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Mapa1a. Gminy z największym udziałem dzieci 5-letnich w wychowaniu 

przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 
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Mapa1b. Gminy z największym udziałem dzieci 5-letnich w wychowaniu  

                przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013 
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4. Dzieci 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym  
 

Liczba dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym w ciągu minionych 5 lat szkolnych 

utrzymuje się w województwie na wysokim poziomie z tendencją zniżkową. Wzrost liczby 

dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do roku 2011/2012 o 4769 jest 

spowodowany realizacją obowiązku szkolnego przez mniejszą liczbę dzieci 6-letnich w roku 

szkolnym 2012/2013.  

Wykres 17. Liczba dzieci 6-letnich w  wychowaniu przedszkolnym 

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

Odsetek dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym w gminach zmniejszał się                 

w minionych latach szkolnych. W roku szkolnym 2008/2009 największy odsetek odnotowano 

w gminach miejsko-wiejskich - 99,5%, najmniejszy w miejskich - 98,2%. W roku szkolnym 

2012/2013 we wszystkich gminach odsetek ten wzrósł po spadku w roku szkolnym 

2011/2012. 

Wykres 18. Dzieci 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem rodzaju gminy  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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Porównując liczbę dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym z populacją w tej grupie 

wiekowej w województwie należy zwrócić uwagę na malejący wskaźnik. W roku szkolnym 

2008/2009 wynosił on 99,8% a w 2012/2013 - 80,8%.  Przyczyny tej tendencji upatrywać 

należy w zmianach regulacji prawnych w zakresie edukacji najmłodszych i obniżaniem wieku 

obowiązku szkolnego.  

Tabela 8. Dzieci 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

99,8% 95,5% 89,3% 75,8% 80,8% 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

Liczba dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do populacji dzieci 

przedstawiona jest na poniższym wykresie.  

Wykres 19. Liczba dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem populacji  

 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

 

W roku szkolnym 2008/2009 objętych było 12977 dzieci 6-letnich wychowaniem 

przedszkolnym w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców a w miastach do 50 tys. 

mieszkańców - 11481. W roku szkolnym 2011/2012 liczba ta w miastach powyżej 250 tys. 

mieszkańców spadła znaczniej niż w pozostałych typach miast. W roku szkolnym 2012/2013 

liczby te są porównywalne w odniesieniu do miast do 50 tys. i powyżej 250 

tys.mieszakańców. Natomiast liczba dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym               

w miastach od 50 do 250 tys. mieszkańców w analizowanych latach szkolnych utrzymuje się 

na stałym poziomie, z nieznacznym spadkiem w roku szkolnym 2011/2012.  
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Wykres 20. Liczba dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem wielkości  

                    miasta  

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

Od roku szkolnego 2008/2009 do 2011/2012 obserwuje się spadek odsetka dzieci 6-letnich  

w wychowaniu przedszkolnym w miastach niezależnie od ich wielkości. Największy spadek 

odnotowano w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców, w których z wychowania 

przedszkolnego korzystało w roku szkolnym 2008/2009 - 98,6% dzieci spośród ogółu 

populacji dzieci 6-letnich, a w roku szkolnym 2011/2012 - 56,5%. Zmniejszający się odsetek 

dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym w stosunku do ogółu populacji spowodowany 

jest realizacją obowiązku szkolnego przez tę grupę wiekową.  

W roku szkolnym 2012/2013    w analizowanych typach miast wystąpił wzrost odsetka dzieci 

6-letnich w wychowaniu przedszkolnym. 

Tabela 9. Dzieci 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem wielkości miasta  

 Miasto  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

do 50 tys. 97,8% 96,7% 92,8% 80,7% 83,3% 

50 - 250 tys. 99,4% 98,2% 94,7% 82,5% 88,4% 

pow. 250 tys. 98,6% 87,2% 75,2 56,5% 66,9% 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

W rejonach nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty podobnie, jak           

w przypadku tendencji wojewódzkiej zauważyć można spadek liczby dzieci 6-letnich            

w wychowaniu przedszkolnym do roku szkolnego 2011/2012. Dynamika tego zjawiska 

najsilniej zaznaczyła się w Warszawie i powiatach okołowarszawskich. Rok szkolny 

2012/2013 charakteryzuje wzrost odsetka dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym.  
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Wykres 21. Dzieci 6-letnie w wychowaniu przedszkolnym w rejonach nadzoru pedagogicznego 

                     Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

 

II. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie 

1. Dzieci 6-letnie w klasach I szkół podstawowych 
 

Od roku szkolnego 2009/2010 dzieci 6 – letnie zyskały możliwość nauki w klasie I bez 

konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. W najbliższym  roku 

szkolnym 2013/2014 rodzice zdecydują o tym, czy ich 6 – letnie dziecko rozpocznie naukę    

w klasie I. Od 1 września 2014 r. według projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie 

oświaty realizację obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci 6 – letnie urodzone w okresie      

od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008. Od roku szkolnego 2008/2009 liczba 

dzieci 6 – letnich w klasach I wzrosła o 11695 z tendencją spadkową po roku 2011/2012.  
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Wykres 22. Liczba dzieci 6-letnich w klasach I szkół podstawowych 

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

 

Liczba dzieci 6-letnich w klasach I specjalnych szkół podstawowych w poszczególnych 

latach również wzrasta. Jednak w stosunku do zwiększającej się liczby dzieci 6-letnich  

w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, odsetek dzieci w klasach I szkół specjalnych 

zmniejszał się. W roku szkolnym 2008/2009 dzieci  6 – letnie w klasach I szkół specjalnych 

stanowiły nieco ponad 1%, w roku szkolnym 2009/2010 - 0,47% a w 2012/2013 już tylko 

0,25%. 

 Wykres 23.   Liczba dzieci 6-letnich w klasach I specjalnych szkół podstawowych 

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

 

W województwie mazowieckim odsetek dzieci 6–letnich w klasach I szkół podstawowych 

wzrósł z 1,3% w roku szkolnym 2008/2009 do 27,1% w roku szkolnym 2011/2012. W roku 

szkolnym 2012/2013 nastąpił spadek do 23,2%.  
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 Tabela 10. Dzieci 6-letnie w klasach I szkół podstawowych w stosunku do populacji   

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1,3% 6,3% 13,2% 27,1% 23,2% 

Źródło:  na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej 

 

Liczba dzieci 6-letnich w klasach I szkół podstawowych na przestrzeni analizowanych lat 

wzrosła ponad 20-krotnie od 602 do 12297.  

Zmiany w liczbie dzieci 6-letnich w klasach I szkół podstawowych w stosunku do populacji tej 

grupy wiekowej w województwie prezentuje poniższy wykres.  

 
 

Wykres 24. Liczba dzieci 6-letnich w klasach I szkół podstawowych z uwzględnieniem populacji  

 

Źródło: na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej  

 

W roku szkolnym 2008/2009 odsetek dzieci 6–letnich w klasach I we wszystkich gminach był 

niewielki, natomiast od roku szkolnego 2010/2011 wyraźnie widać tendencję wzrostową.     

W roku szkolnym 2012/2013 najwięcej 6 – letnich dzieci w klasach I odnotowano w gminach 

miejskich - 25,4% a w gminach wiejskich 19,2% i  miejsko - wiejskich 17,3%. 
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Wykres 25. Dzieci 6-letnie w klasach I szkół podstawowych z uwzględnieniem rodzaju gminy 

            

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
 

W klasach I szkół podstawowych zarówno liczba, jak i odsetek dzieci 6 – letnich  

w poszczególnych latach szkolnych systematycznie wzrastał. W miastach do 50 tys. 

mieszkańców liczba ta jest większa niż w miastach od 50 do 250 tys. mieszkańców. 

Dominującą rolę odgrywają jednak miasta pow. 250 tys. mieszkańców,  w których liczba 

dzieci 6 – letnich w klasach I szkół podstawowych od lat jest największa. 

 

Wykres 26. Liczba dzieci 6-letnich w klasach I szkół podstawowych z uwzględnieniem wielkości  

                    miasta  

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 
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W roku szkolnym 2008/2009 w miastach do 50 tys. mieszkańców z nauki w klasie I szkoły 

podstawowej korzystało 2,2% dzieci 6 - letnich spośród ogółu populacji tej grupy wiekowej  

a w roku szkolnym 2011/2012 - 19,3%, podczas gdy w miastach pow. 250 tys. - 43,5%. 

Najmniejszy odsetek dzieci 6 - letnich w klasach I szkół podstawowych obserwuje się  

w miastach od 50 do 250 tys. mieszkańców.  

 
Tabela 11. Dzieci 6-letnie w klasach I szkół podstawowych z uwzględnieniem wielkości miasta  

Miasto  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

do 50 tys. 2,2% 3,3% 7,2% 19,3% 16,7% 

50 - 250 tys. 0,6% 1,8% 5,3% 17,5% 11,6% 

pow. 250 tys. 1,4% 12,8% 24,8% 43,5% 33,1% 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

 

Podobnie jak w skali województwa zauważyć można wzrost odsetka dzieci 

6-letnich w klasach I szkół podstawowych w rejonach nadzoru Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. Tendencja ta wyraźnie jest związana ze zmniejszającym się odsetkiem dzieci  

6-letnich w wychowaniu przedszkolnym.  

 

Wykres 27. Dzieci 6-letnie w klasach I szkół podstawowych w rejonach nadzoru   

                    pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty 

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

Odsetek dzieci 6-letnich w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013  

w powiatach przedstawia mapa 2.   
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Mapa 2. Dzieci 6-letnie w klasach I  w roku szkolnym 2012/2013 
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2. Zgłoszenia dotyczące realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie 

W ciągu minionych 5 lat szkolnych do Kuratorium Oświaty w Warszawie zgłoszono łącznie 

79 spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie. Odsetek 

zgłoszonych spraw w tym zakresie w odniesieniu do liczby dzieci 6-letnich realizujących 

obowiązek szkolny nie przekroczył 0,26%. Najwięcej tego typu informacji dotyczyło szkół       

z miast do 50 tys. oraz od 50 do 250 tys. mieszkańców. W dużych miastach nie wystąpiły 

zgłoszenia.  

Zgłoszenia pochodziły najczęściej od rodziców (55 przypadków) i od nauczycieli – 24. 

Organy prowadzące szkoły w analizowanych latach nie zgłaszały spraw związanych 

z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie. 

Tabela 12. Zgłoszenia, które wpłynęły  do Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Klasy jednorocznikowe (z dziećmi 6-letnimi) 

 rok 

szkolny 
wieś miasto do 50 tys. 

Miasto 

50 - 250 tys. 
miasto > 250 tys. 

O
g

ó
łe

m
  

liczba  zgłoszeń 

rodziców nauczycieli rodziców nauczycieli rodziców nauczycieli rodziców Nauczycieli 

2008/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009/2010 6 4 7 3 6 5 0 0 31 

2010/2011 4 2 3 4 7 4 0 0 24 

2011/2012 7 0 5 0 3 1 0 0 16 

2012/2013 0 0 4 0 3 1 0 0 8 

Razem 17 6 19 7 19 11 0 0 79 

Zgłoszenia dotyczyły: 

warunków lokalowych, np. w klasach brak miejsca do zabawy, nieprzystosowanie   

       łazienek lub szatni, 

pomocy przy niektórych czynnościach, np. związanych z higieną osobistą 

opieki świetlicowej, np. wspólna świetlica ze starszymi uczniami, ponoszenie kosztów  

       pobytu dziecka w świetlicy, 

dowożenia, np. autobusem szkolnym ze starszymi uczniami 

poczucia bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych, 

W przypadku realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie, w klasach 

dwurocznikowych, do których uczęszczają dzieci 6-letnie i 7-letnie do Kuratorium Oświaty 

w Warszawie rodzice i nauczyciele zgłosili łącznie 78 problemów. Najwięcej zgłoszeń 

odnotowano w przypadku szkół z miast do 50 tys. mieszkańców oraz miast od 50  

do 250 tys. 
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Tabela 13. Zgłoszenia, które wpłynęły  do Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

Klasy dwurocznikowe (z dziećmi 6-letnimi i 7-letnimi) 

 rok 

szkolny 
wieś miasto do 50 tys. 

miasto 

50 - 250 tys. 
miasto > 250 tys. 

O
g

ó
łe

m
  

liczba zgłoszeń 

rodziców nauczycieli rodziców nauczycieli rodziców nauczycieli rodziców Nauczycieli 

2008/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009/2010 3 3 4 0 10 3 0 0 23 

2010/2011 2 0 6 0 5 3 0 0 16 

2011/2012 3 1 5 2 3 6 0 0 20 

2012/2013 0 0 5 1 6 7 0 0 19 

Razem 8 4 20 3 24 19 0 0 78 

Zgłoszenia dotyczyły:  

sposobu realizacji zajęć, np. dziecko 6-letnie zbyt dużo czasu przeznacza na pracę          

       z książką, 

obciążania dzieci pracą domową, 

liczebności klas. 

3. Klasy jednorocznikowe (z dziećmi 6-letnimi) i dwurocznikowe (z dziećmi 6-letnimi 
i 7-letnimi) 

Z danych pozyskanych od organów prowadzących wynika, że w roku szkolnym 2011/2012  

w szkołach województwa mazowieckiego utworzono 332 oddziały klas I, do których 

uczęszczały dzieci 6-letnie. W stosunku do roku szkolnego 2008/2009 wzrost liczby tych 

oddziałów jest dziesięciokrotny. 

Wykres 28. Liczba oddziałów klas I w szkołach podstawowych z dziećmi 6-letnimi 

 

Źródło:  na podstawie ankiety kierowanej do organów prowadzących, maj 2013 r.  

 2008/2009   2009/2010   2010/2011     2011/2012   2012/2013  

34 

91 

176 

332 

267 
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W przypadku klas I, do których uczęszczają dzieci 6-letnie i 7-letnie występuje tendencja 

wzrostu liczby organizowanych oddziałów dla dzieci w tych grupach wiekowych  

w szkołach. W roku szkolnym 2008/2009 utworzono 385 takich oddziałów a w latach  

2011/2012 i 2012/2013 jest ich czterokrotnie więcej -1595.  

Wykres 29. Liczba oddziałów klas I w szkołach podstawowych z dziećmi 6-letnimi i 7-letnimi 

 
Źródło:  na podstawie ankiety kierowanej do  organów prowadzących,  maj 2013 r.  

4. Dzieci 6-letnie w diagnozach poradni psychologiczno-pedagogicznych  

Diagnozowanie dzieci 6 – letnich przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne było 

prowadzone w zakresach dotyczących: 

 dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania  

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych,  

 udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,  

 spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, 

 dzieci niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących,  

z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera,   

 potrzeb zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania, kształcenia    

specjalnego. 

Informacje o zakresach i liczbach przeprowadzonych badań dzieci 6–letnich pozyskano       

na podstawie ankiet skierowanych do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 

 

 

 2008/2009   2009/2010   2010/2011     2011/2012   2012/2013  

385 

924 

1347 

1595 1595 
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W roku szkolnym 2011/2012 poradnie psychologiczno – pedagogiczne przeprowadziły 

diagnozę największej liczby dzieci 6-letnich – 1896. 

Wykres poniżej prezentuje liczbę diagnozowanych dzieci 6-letnich od roku szkolnego 

2008/2009. 

Wykres 30. Dzieci 6-letnich diagnozowane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne 
                  z uwzględnieniem populacji 

 

Źródło: na podstawie ankiety kierowanej do poradni psychologiczno-pedagogicznych, czerwiec 2013 r. 

Dzięki działaniom systemowym i odpowiedniemu przygotowaniu nauczycieli wzrasta 

świadomość rodziców o możliwości korzystania przez dzieci z diagnozy poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. I tak w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do 682 dzieci 

wskazano na potrzebę działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

lub placówce. 

Wykres 31. Liczba dzieci 6-letnich do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole   
                    lub placówce 

 

Źródło: na podstawie ankiety kierowanej do poradni psychologiczno-pedagogicznych, czerwiec 2013 r. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1339 1164 1388 1896 1248 

46627 46791 48581 50195 
53003 

liczba dzieci 6-letnich diagnozowanych populacja 

 2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013 

610 583 
723 

1069 

682 
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III. Przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich 
 

1. Klasy I w szkołach podstawowych 

W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonują 1653 szkoły 

podstawowe z oddziałami klas I. Liczba ta utrzymuje się od roku szkolnego 2008/2009           

na stałym, wysokim poziomie.  

Tabela 14. Liczba szkół podstawowych z oddziałami klas I 

Szkoły podstawowe 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

z oddziałami klas I 
1691 1702 1685 1677 1653 

w tym z 1 oddziałem klas I 
 

1033 1033 990 966 960 

bez oddziałów klas I 97 91 100 86 
98 

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

Wyłącznie jeden oddział klasy I występuje w 960 szkołach, co stanowi ponad połowę 

(58,1%) wszystkich szkół podstawowych z oddziałami klas I w województwie.  

Tabela 15. Liczba szkół podstawowych z uwzględnieniem liczby uczniów w klasie I 

 
Szkoły z klasami I  Liczba 

do 25 uczniów 1516 

powyżej 25 uczniów 
  137 

 

Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej  

Od 1 września 2014 r. dzieci 6-letnie obligatoryjnie rozpoczną edukację szkolną. Aby uniknąć 

tworzenia w szkołach podstawowych oddziałów klas I-III o zbyt dużej liczbie uczniów, od dnia 

1 września 2014 r. sukcesywnie będzie wprowadzane obowiązujące już w wychowaniu 

przedszkolnym ograniczenie maksymalnej liczby uczniów w oddziale. Zgodnie                       

z projektowanymi zmianami liczba uczniów w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej 

docelowo, tj. od dnia 1 września 2016 r., nie będzie większa niż 25. Ponadto, ze względu na 

to, że w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 naukę w szkole podstawowej rozpoczną 

dzieci 6-letnie i 7-letnie w szkołach, w których utworzony zostanie więcej niż jeden oddział 

klasy I uczniowie zostaną przypisani do poszczególnych oddziałów według wieku, 

począwszy od najmłodszych. Dzięki takiemu rozwiązaniu w jednym oddziale będą uczyły się 

dzieci w zbliżonym wieku.  

W roku szkolnym 2012/2013 91,7% stanowiły szkoły podstawowe z liczbą uczniów      

do 25 dzieci w oddziale klas I. 
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2. Dostosowanie infrastruktury szkół do potrzeb dzieci 6-letnich 

Z deklaracji organów prowadzących wynika, że zdecydowana większość szkół dysponuje 

salą lekcyjną dostosowaną do potrzeb dzieci 6 – letnich zgodnie z zalecanymi warunkami 

określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 97% szkół posiada sale 

lekcyjne składające się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej, wyposażone w pomoce      

do zajęć, sprzęt audiowizualny, gry i zabawki dydaktyczne 

Wykres 32. Wyposażenie szkół w sale dostosowane do potrzeb dzieci 6-letnich - rok szkolny  
                  2012/2013 

 
Źródło: na podstawie ankiety kierowanej do organów prowadzących,maj 2013 r.  

W roku szkolnym 2012/2013 75% szkół dysponowało wyodrębnioną świetlicą (lub częścią 

świetlicy) dostosowaną do potrzeb dzieci 6 – letnich, pomimo braku obowiązku w tym 

zakresie.  

Wykres 33. Wyposażenie szkół w wyodrębnioną świetlicę szkolną (część świetlicy)  
                  dostosowaną do potrzeb dzieci 6-letnich - rok szkolny 2012/2013 

 

Źródło: na podstawie ankiety kierowanej do organów prowadzących,maj 2013 r. 

3% 

97% 

Szkoły, które nie 
dysponują salą 
dostosowaną do porzeb 
dzieci 6-letnich 

Szkoły, które  dysponują 
salą dostosowaną do 
potrzeb dzieci 6-letnich  

25% 

75% 

Szkoły, które nie dysponują 
wyodrębnioną świetlicą (lub 
częścią świetlicy) 
dostosowaną do potrzeb 
dzieci 6-letnich  

Szkoły, które  dysponują 
wyodrębnioną świetlicą (lub 
częścią świetlicy) 
dostosowaną do potrzeb 
dzieci 6-letnich  
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Zgodnie z deklaracją organów prowadzących 78% szkół województwa mazowieckiego          

dysponuje placem zabaw dostosowanym do potrzeb dzieci 6-letnich.  

Wykres 34. Szkoły, które dysponują placem zabaw dostosowanym do potrzeb dzieci 6 –letnich  
                   - rok szkolny 2012/2013 

 

Źródło: na podstawie ankiety kierowanej do organów prowadzących, maj 2013 r. 

3. Rządowy program „Radosna Szkoła” 
 

Program rządowy „Radosna Szkoła" realizowany jest w szkołach podstawowych od trzech 

lat. Dzięki programowi dzieci mają do dyspozycji przyjazne, kolorowe miejsca   do zabawy 

oraz bezpieczne i nowoczesne place zabaw. 

Z prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w nowym roku szkolnym wzrośnie 

zarówno wysokość kwoty przeznaczonej na realizacją programu, jak i liczba uczniów 

korzystających z jego efektów. W ramach programu „Radosna szkoła" organy prowadzące 

szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finansowe przeznaczone na: 

pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole - mogą stanowić je  np. duże, miękkie 

klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, 

elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości usprawniające koordynację 

wzrokowo-ruchową oraz sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą 

motorykę (układanki, kąciki tematyczne zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami),  

urządzenie szkolnego placu zabaw, dostosowanego do prowadzenia z dziećmi różnych 

form zajęć ruchowych - wyposażenie placu w różnorodne drabinki, drążki, ścianki 

wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. 

W ramach programu można również wyposażać miejsca przeznaczone do odpoczynku    

albo indywidualnego rozwoju zainteresowań. Służyć temu może obszar sali, w którym znajdą 

 się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień (np. plastycznych, konstrukcyjnych)       

i jednocześnie umożliwiające odpoczynek (Źródło: www.men.gov.pl) 

22% 

78% 

 Szkoły, które nie 
dysponują placem zabaw 
dostosowanym do 
potrzeb dzieci 6-letnich  

 Szkoły, które dysponują 
placem zabaw 
dostosowanym do 
potrzeb dzieci 6-letnich  
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a) wyposażenie  

W województwie mazowieckim od 2009 do 2013 roku ze środków finansowych  

na zakup pomocy dydaktycznych skorzystało 1 545 szkół na kwotę 13 023 905,40 zł.  

Szczegółowe zestawienie liczby szkół i środków finansowych w poszczególnych latach 

przyznanych szkołom województwa mazowieckiego na zakup pomocy dydaktycznych 

przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 16. Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu  
                „Radosna szkoła”. 

POMOCE DYDAKTYCZNE  

rok 
liczba 

szkół  
kwota 

2009 706 5 576 626,14 zł 

2010 681 6 125 918,90 zł 

2011 86 705 196,74 zł 

2012 50 420 861,62 zł 

2013* 22 195 302,00 zł 

RAZEM 1545 13 023 905,40 zł 

Źródło: opracowanie własne 
* 2013 rok – w trakcie realizacji 

 
b) place zabaw 
 

W województwie mazowieckim w latach 2009 – 2013 na urządzenie szkolnych placów 

zabaw w 521 szkołach przyznano 39 503 186,54 zł. 

Tabela 17. Dofinansowanie urządzenia szkolnych placów zabaw w ramach rządowego  
                programu „Radosna szkoła”. 

PLACE ZABAW  

rok 
liczba 

szkół 
kwota 

2009 0 0,00 zł 

2010 137 10 604 049,75 zł 

2011 190 13 703 470,03 zł 

2012 113 7 973 420,76 zł 

2013* 81 7 222 246,00 zł 

RAZEM 521 39 503 186,54 zł 

Źródło: opracowanie własne  

* 2013 rok – w trakcie realizacji 
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Rządowy program „Radosna szkoła” będzie realizowany do 2014 roku. Na stronie 

internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone są informacje o szkołach 

korzystających z dofinansowania. „Mapa Radosnych Szkół - miejsca zabaw" oraz „Mapa 

Radosnych Szkół - place zabaw" pozwala na ustalenie czy dana szkoła skorzystała 

z dofinansowania w ramach Programu „Radosna szkoła" na pomoce dydaktyczne, miejsca 

zabaw w szkole oraz budowę lub modernizację szkolnego placu zabaw.  

IV. Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi 6-letnimi 

1. Nauczyciele w klasach I – III 
 

W województwie mazowieckim liczba nauczycieli w klasach I-III rosła do roku szkolnego 

2011/2012. 

 
Wykres 35. Liczba nauczycieli w klasach I- III 

 
Źródło: na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej 

W związku z demografią i polityką zatrudnienia realizowaną przez organy prowadzące 

zmalała liczba nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do ostatnich trzech lat. 

2. Kwalifikacje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,  

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia                       

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.) 

obowiązujące od 1 września 2009 r. wprowadziło nowe uregulowania dotyczące kwalifikacji 

do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. 

Poprzednio nauczyciel, który ukończył studia w zakresie wychowania przedszkolnego nie 

posiadał kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

9106 

9295 

9511 

9723 

9216 

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=345
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=346
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=346
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Od 1 września 2009r. nauczyciel, który ukończył studia wyższe lub zakład kształcenia 

nauczycieli  w specjalności: 

przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym posiada także kwalifikacje 

do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych,  

przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym posiada także 

kwalifikacje do zajmowana stanowiska nauczyciela w przedszkolach. 

 W Polsce ponad 80% szkół podstawowych uczestniczy w programie realizowanym  

w ramach projektu systemowego finansowanego ze środków unijnych Indywidualizacja 

procesu nauczania w klasach I-III, w ramach którego nauczyciele najmłodszych klas 

doskonalą swoje umiejętności pracy z uczniami. W ramach projektu szkoły wyposażane  

są w pomoce dydaktyczne pozwalające na dostosowanie nauczania do indywidualnych 

potrzeb dzieci oraz prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami. Wsparciem zostało objętych 

ponad 512 tys. uczniów. Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z 600 mln zł 

przeznaczonych na ten projekt od roku 2010 do szkół trafiło już ponad 437 mln zł. 

Doskonalenie nauczycieli pracujących z młodszymi dziećmi odbywa się również w ramach 

środków, które gminy obowiązkowo przeznaczają na ten cel (równowartość 1% funduszu 

wynagrodzeń). Rosnące kompetencje nauczycieli i lepsze wyposażenie szkół to gwarancja 

kompleksowego rozwoju najmłodszych uczniów.  

3. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi 6-letnimi  

Placówki doskonalenia nauczycieli będące w nadzorze pedagogicznym Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w latach szkolnych 2008/2009 - 2012/2013 przeszkoliły 34667 nauczycieli 

w zakresie pracy z dziećmi 6-letnimi. Nauczyciele brali udział często w kilku szkoleniach. 

Tabela 18. Liczba nauczycieli województwa mazowieckiego uczestniczących w doskonaleniu   
                  umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem 6-letnim 

 Rok szkolny wieś 
miasto do 

50 tys. 
miasto 

50 - 250 tys.  
miasto > 250 tys.  OGÓŁEM 

2008/2009 1219 1668 169 2940 5996 

2009/2010 3316 1720 1630 1669 8335 

2010/2011 2126 1104 2058 1819 7107 

2011/2012 2617 1320 1082 1940 6959 

2012/2013 1540 1502 912 2316 6270 

OGÓŁEM 10818 7314 5851 10684 34667 

 
Źródło: opracowanie własne  
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W szkoleniach o tej tematyce najwięcej nauczycieli uczestniczyło w roku szkolnym 

2009/2010. 

Wykres 36. Odsetek nauczycieli doskonalących rokrocznie umiejętności w zakresie pracy  
                   z dzieckiem 6-letnim 

 
Źródło: opracowanie własne 

Najwięcej nauczycieli przeszkolono w Radomiu - 5868 i Warszawie - 5212. Znaczna liczba 

nauczycieli w opisywanym przedziale czasowym została przeszkolona przez placówki 

doskonalenia nauczycieli w powiecie ciechanowskim (1463) i garwolińskim (1586).  

Tabela 19. Liczba nauczycieli uczestniczących w doskonaleniu umiejętności w zakresie pracy  
                  z dzieckiem 6-letnim w powiatach województwa mazowieckiego 

Lp.  Powiat  

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

OGÓŁEM  
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1 m. Ostrołęka 53 109 88 303 60 53 28 65 118 108 985 

2 m. Płock 42 25 114 340 23 180 60 129 138 179 1230 

3 m. Radom 712 443 697 542 658 456 720 506 699 435 5868 

4 m. Siedlce 9 58 94 290 214 34 152 123 179 58 1211 

5 m.st. Warszawa 373 932 450 730 352 527 388 724 168 568 5212 

6 białobrzeski  12 10 2 26 9 36 2 8 245 4 354 

7 ciechanowski  59 74 107 270 109 128 112 123 260 221 1463 

8 garwoliński 149 320 83 248 75 182 72 159 77 221 1586 

9 gostyniński 8 18 5 42 15 57 8 17 4 32 206 

10 grodziski  8 4 5 18 7 28 3 12 5 7 97 

11 grójecki 6 2 10 55 16 4 7 28 9 34 171 

12 kozienicki  5 4 6 99 18 31 36 17 8 28 252 

13 legionowski  23 8 27 48 7 36 13 29 28 28 247 

14 lipski 3 2 17 29 6 39 3 12 18 38 167 

15 łosicki  5 15 34 54 25 29 26 82 15 19 304 

16 makowski 22 28 24 48 23 20 14 31 52 30 292 

17 miński 39 2 24 48 39 16 33 31 38 20 290 

66% 

90% 

75% 72% 68,0% 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
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18 mławski 16 34 14 26 13 37 17 23 17 25 222 

19 nowodworski 4 11 7 60 13 56 12 29 12 7 211 

20 ostrołęcki 85 68 100 203 96 84 48 82 189 135 1090 

21 ostrowski 21 27 25 52 24 21 12 33 48 34 297 

22 otwocki 12 3 29 47 6 22 19 39 8 15 200 

23 piaseczyński 9 20 37 63 20 69 30 53 44 38 383 

24 płocki 26 79 46 309 11 157 15 99 28 106 876 

25 płoński 34 47 79 24 72 97 88 78 59 67 645 

26 pruszkowski 17 9 56 103 27 58 45 25 49 62 451 

27 przasnyski 4 8 4 30 13 32 19 72 20 36 238 

28 przysuski 1 9 3 8 5 6 14 34 12 4 96 

29 pułtuski 31 50 96 78 45 40 70 106 43 89 648 

30 radomski 2 11 41 923 6 658 48 620 34 243 2586 

31 siedlecki 14 77 16 190 41 82 56 189 33 79 777 

32 sierpecki 6 24 10 117 6 44 3 49 15 102 376 

33 sochaczewski 17 5 55 55 12 22 20 38 4 80 308 

34 sokołowski 39 57 5 70 17 13 34 72 34 24 365 

35 szydłowiecki 12 4 8 108 11 42 1 77 7 25 295 

36 
warszawski 
zachodni 15 17 6 11 24 34 40 35 23 32 237 

37 węgrowski 49 120 52 140 35 44 26 38 47 58 609 

38 wołomiński 24 7 41 11 8 105 39 81 29 101 446 

39 wyszkowski 31 43 3 85 36 32 19 72 71 54 446 

40 zwoleński  18 1 4 82 10 32 3 24 5 23 202 

41 żuromiński  9 24 9 4 5 6 30 12 34 8 141 

42 żyrardowski  11 6 9 4 12 19 6 7 8 7 89 

Źródło: opracowanie własne 

 

V. Działania Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rzecz edukacji 

najmłodszych dzieci w latach 2009 – 2013 

Mazowiecki Kurator Oświaty podejmował działania na rzecz edukacji najmłodszych  

w szczególności poprzez: 

─ Realizację kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie edukacji przedszkolnej  

i obniżenia obowiązku szkolnego, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.  

─ Upowszechnianie edukacji przedszkolnej i obniżenia wieku obowiązku szkolnego wśród 

dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, organów prowadzących i rodziców.  

─ Realizację projektów promujących edukację dzieci 6-letnich w szkole podstawowej. 

─ Organizację Konkursu Mam 6 lat. 

─ Realizację zadań wynikających z linii interwencyjnej zorganizowanej przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 
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1. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie edukacji 

przedszkolnej i obniżenia obowiązku szkolnego, w tym zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego. 

Działania Mazowieckiego Kuratora Oświaty w powyższym zakresie objęły monitorowanie  

i kontrole planowe przeprowadzone w publicznych i niepublicznych przedszkolach i innych 

formach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 

oraz szkołach podstawowych zgodnie z poniższą problematyką: 

a) rok szkolny 2009/2010 

 monitorowanie w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego  

i szkołach podstawowych: 

 Monitorowanie przygotowania przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego oraz szkół do obniżenia wieku rozpoczynania rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego, 

 kontrole planowe w publicznych i niepublicznych przedszkolach, innych formach 

wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: 

 Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania 

przedszkolnego – 473 kontrole, 

 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – 210 kontroli. 

b) rok szkolny 2010/2011  

 kontrole planowe w publicznych i niepublicznych przedszkolach, innych formach 

wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: 

 Realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania 

przedszkolnego – 281 kontroli, 

c) rok szkolny 2011/2012 

 kontrole planowe w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono 

obwód: 

 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej 

spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego – 178 kontroli,  

 kontrole planowe w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych i 

zespołach wychowania przedszkolnego: 

 Zgodność organizacji  i sposobu działania innej formy wychowania 

przedszkolnego z przepisami prawa  –  36 kontroli, 
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d) rok szkolny 2012/2013  

W ramach ustalonego kierunku polityki oświatowej państwa: 

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego  

do 6 lat, przeprowadzono: 

 monitorowanie:  

 Planowanie i wykonanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne działań 

związanych z kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2012/2013 wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżanie wieku 

szkolnego do 6 lat –  77 monitorowań  (dwukrotne: styczeń 2013, kwiecień 

2013 r.)  

 Planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół 

podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku 

przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie 

realizacji obowiązku szkolnego. 

 kontrole planowe w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach 

podstawowych: 

 Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego –132 kontrole, 

 kontrole planowe w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono 

obwód: 

 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej 

spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego – 147 kontroli. 

 Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej 

zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej – 161 kontroli. 

 Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku 

szkolnego – 212 kontroli. 

Działania kontrolne i monitorowanie mają charakter procesu ciągłego. Wnioski 

przekazywane są dyrektorom podczas organizowanych narad.  

2. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej i obniżenia wieku obowiązku 

szkolnego wśród dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, organów 

prowadzących i rodziców.  

W ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, poza monitorowaniem oraz 

kontrolami planowymi,  Mazowiecki Kurator Oświaty podejmował od 2009 r. do 2013 r. wiele 

działań propagujących upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz obniżenie wieku 
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obowiązku szkolnego. Aktywność informacyjna Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie 

reformy edukacji była kierowana do podmiotów zainteresowanych wdrażaną zmianą,  

w szczególności: dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, organów prowadzących 

szkoły, rodziców, nauczycieli przedszkoli i szkół, przedstawicieli kościołów i związków 

wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkołach oraz studentów kierunków 

pedagogicznych.  

Promowanie zmian w edukacji najmłodszych prowadzone było w obszarach: 

─ diagnozy stanu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz przygotowania 

szkół do obniżenia wieku obowiązku szkolnego; 

─ informowania środowiska oświatowego o wprowadzanej zmianie; 

─ współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie warunków do 

wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, w tym dyrektorami 

przedszkoli i szkół, samorządami lokalnymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli; 

─ propagowanie dobrych praktyk przedszkoli i szkół w zakresie organizacji pracy  

z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi. 

Działania Mazowieckiego Kuratora Oświaty upowszechniające nowe rozwiązania były 

prowadzone przez wyznaczone osoby w sposób systemowy, na podstawie przyjętych 

koncepcji (na lata 2009 – 2010), opracowanych harmonogramów i strategii (na lata 2011 – 

2013).  

 

2.1 Informowanie środowiska oświatowego o wprowadzanej zmianie (2009 – 2013) 

Działalność informacyjna Kuratorium Oświaty w Warszawie była prowadzona  

z wykorzystaniem kilku kanałów komunikacyjnych: 

 narady i konferencje adresowane do środowiska oświatowego województwa 

mazowieckiego, w tym także z udziałem przedstawicieli MEN, MUW, ORE (np.  

w lutym 2009r. zorganizowano 23 konferencje z udziałem około 2000 uczestników,  

a w kwietniu 2009r. 44 konferencje z udziałem wszystkich dyrektorów przedszkoli  

i szkół podstawowych); przykładowa tematyka konferencji organizowanych od 2009 r. 

do 2013 r. to: Sześciolatek idzie do szkoły, Reforma programowa systemu oświaty, 

Nowa podstawa programowa, Organizacja pracy szkoły w świetle nowych ramowych 

planów nauczania, Skala Gotowości Szkolnej jako przykładowego narzędzia 

służącego diagnozie dzieci, Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym 

przez jednostki samorządu terytorialnego,  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 
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Szkoła przyjazna sześciolatkowi; Bezpieczna i przyjazna szkoła – nowe zadania,  

Indywidualizacja we wczesnej edukacji, Mam 6 lat – chcę poznawać świat! Idę do 

szkoły!  

 przesyłanie drogą elektroniczną informacji, materiałów szkoleniowych do 

wykorzystania przez przedszkola, szkoły, organy prowadzące;  

─ przesyłanie listów Mazowieckiego Kuratora Oświaty do organów prowadzących 

szkoły informujących o zmianach, wskazujących na potrzebę działań lokalnych  

i możliwości wykorzystania programów rządowych, m. in. programu „Radosna 

szkoła”; 

─ opracowanie oraz przekazywanie drogą elektroniczną lub bezpośrednio dyrektorom 

szkół i przedszkoli, materiałów informacyjnych, w tym folderu dla rodziców 

„Sześciolatek w szkole”;  

─ strony internetowej urzędu (m. in. aktywny banner);  

─ bieżące informowanie mediów (odpowiedzi na zapytania, udział w konferencjach  

i briefingach prasowych); 

─ publikacje w prasie lokalnej oraz w biuletynie Kuratorium Oświaty w Warszawie 

„Oświata Mazowiecka”; artykuły, m. in.: Bezpieczeństwo emocjonalne dziecka  

w przedszkolu (Nr 6, luty 2011), Zerówka czy klasa pierwsza?, Jaka świetlica dla 

sześciolatka?, Nie tylko wiedza – społeczny aspekt dojrzałości szkolnej, Mój 

sześcioletni wnuk w szkole (Nr 11, kwiecień 2012); 

─ wystąpienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty i jego przedstawicieli na konferencjach 

organizowanych przez inne podmioty, w tym szkoły wyższe (np. UKSW, APS, Szkoła 

Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej „Wszechnica Polska”, Wyższa Szkoła 

Menedżerska w Warszawie) prezentujące problematykę edukacji najmłodszych. 

 

2.2 Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie warunków do 

wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, w tym dyrektorami 

przedszkoli i szkół, samorządami lokalnymi, placówkami doskonalenia nauczycieli. 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz jego przedstawiciele od 2009 r.  aktywnie włączali się 

w przedsięwzięcia organizowane na rzecz upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

oraz obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Do najważniejszych działań można zaliczyć: 

 udział w spotkaniach, konferencjach, zebraniach  organizowanych  dla rodziców 

przez dyrektorów szkół, przedszkoli, organy prowadzące szkoły (ok. 40 spotkań). 

Prezentowana tematyka dotyczyła m. in. zmian w edukacji najmłodszych, podstawy 
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programowej wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, przepisów 

prawa w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego, pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi, korzyści dla rozwoju dzieci 

wynikających z wcześniejszego rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, badania 

gotowości szkolnej; 

 pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z edukacją najmłodszych, 

np. konsultacje z organami prowadzącymi w zakresie racjonalizacji  sieci przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, sieci szkół podstawowych; 

pomoc w aplikowaniu do projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, np. 

projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół 

podstawowych”, który realizowany jest w latach 2010–2013 w ramach Poddziałania 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia; 

 wspomaganie nauczycieli poprzez: koordynowanie szkoleń na zlecenie MEN  

w zakresie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej, pomocy psychologiczno – pedagogicznej; udział w konferencjach 

dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego organizowanych 

przez placówki doskonalenia nauczycieli, związki zawodowe; 

 udział w uroczystościach, imprezach, piknikach propagujących obniżenie wieku 

obowiązku szkolnego. 

 

2.3 Propagowanie dobrych praktyk przedszkoli i szkół w zakresie organizacji pracy  

z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi. 

Wiele działań Kuratorium Oświaty w Warszawie było skoncentrowanych na dzieleniu się 

dobrymi praktykami oraz doświadczeniem przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie 

edukacji najmłodszych. Bazą dla promocji modelowych rozwiązań w ww. zakresie była 

strona internetowa urzędu, ale przede wszystkim biuletyn „Oświata Mazowiecka”.  

W biuletynie (dostępnym również na stronie internetowej urzędu) dyrektorzy przedszkoli  

i szkół mogli pochwalić się swoimi sukcesami oraz opowiedzieć, jak poradzić sobie  

z trudnościami, np. Sześciolatki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomiu, Szkoła 

dla sześciolatka – z perspektywy dyrektora, Sześciolatek w mojej klasie – refleksje 

nauczyciela. 
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Podczas konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez  Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty dotyczących obniżenia wieku obowiązku szkolnego, upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego zapraszano przedstawicieli przedszkoli, szkół oraz organów 

prowadzących do zaprezentowania sprawdzonych,  lokalnych koncepcji na rzecz edukacji 

najmłodszych, np. Sześciolatek w szkole – z doświadczeń dyrektora przedszkola i szkoły. 

 

3. Projekty promujące edukację dzieci 6-letnich w szkole podstawowej.  

1) Projekt Szkoła przyjazna sześciolatkowi. 

Projekt Szkoła Przyjazna sześciolatkowi, to projekt edukacyjny zaadresowany  

do dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli I etapu kształcenia, realizowany przez 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział  

w Płocku. 

Celem projektu było przygotowanie nauczycieli I etapu kształcenia do przyjęcia dziecka 

sześcioletniego w progi szkoły.  

Projekt podkreślał wielką odpowiedzialność, ale też był inspiracją do stworzenia warunków 

na miarę potrzeb i możliwości dziecka o rok młodszego. Odpowiadał  

na pytania, jak będzie wyglądać jego edukacja, zależna od całej społeczności szkolnej: 

nauczycieli, rodziców i rówieśników. 

Adresatami projektu była społeczność szkoły podstawowej:  

─ dyrektorzy,  

─ nauczyciele uczący w I etapie kształcenia, 

─ uczniowie klas I, 

─ rodzice, 

─ rówieśnicy. 

Projekt realizowany był od czerwca 2012 roku do marca 2013 roku. 

Celami projektu było: 

 Podniesienie jakości pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych nauczycieli 

uczących w I etapie kształcenia, szczególnie z uczniem sześcioletnim. 

 Wsparcie merytoryczne nauczycieli - szkolenia, seminaria, wizyty monitorujące, 

konsultacje merytoryczne w zakresie tematów: 

 Psychologia małego dziecka - Czym charakteryzuje się i jak funkcjonuje sześciolatek 

w środowisku nie tylko szkolnym? 

 Adaptacja dziecka sześcioletniego do warunków szkolnych  - Co zrobić,  

aby zminimalizować koszty dziecięcych lęków w klasie I? 
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 Diagnoza pedagogiczna - Co to znaczy rozpoznać funkcjonowanie dziecka  

w trzech płaszczyznach rozwojowych i jak dokonać rozpoznania występowania 

specyficznych trudności w nauce? 

 Planowanie codziennej pracy z uczniem - Jak nauczyć dziecko uczenia się  

i brania odpowiedzialności za naukę? 

 Ocenianie wspierające - Jak motywować do nauki wykorzystując elementy oceniania 

kształtującego? 

 Przestrzeń edukacyjna i zabawa - Jak zbudować dziecku możliwości rozwoju we 

wszystkich sferach jego aktywności?  

 Współpraca z rodzicami - udział rodziców w edukacji szkolnej dziecka, 

 innych szkoleń według potrzeb nauczycieli. 

 Możliwość zyskania przez szkołę CERTYFIKATU: SZKOŁA PRZYJAZNA 

SZEŚCIOLATKOWI, 

 Możliwość uzyskania przez nauczycieli CERTYFIKATU: NOWOCZESNY  

I PROFESJONALNY NAUCZYCIEL SZEŚCIOLATKA. 

W projekcie wzięło udział 8 szkół. Nauczyciele (64 osoby) ukończyli 30-godzinne szkolenie  

o szerokim zakresie tematycznym związanym z edukacją i wychowaniem dziecka 

sześcioletniego. Otrzymali merytoryczne wsparcie w postaci konsultacji prowadzonych na 

bieżąco i według potrzeb. Udział w projekcie był promocją szkoły  

i podejmowanych przez nią działań. 

W wyniku realizowanego projektu szkoły otrzymały tytuł - SZKOŁA PRZYJAZNA  

SZEŚCIOLATKOWI, a nauczyciele - NOWOCZESNY I PROFESJONALNY  NAUCZYCIEL 

SZEŚCIOLATKA.  

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie potwierdziły, że stały się Szkołami Przyjaznymi 

Sześciolatkowi oraz wszyscy nauczyciele stwierdzili, że są Nowoczesnymi i Profesjonalnymi 

Nauczycielami Sześciolatka.  

Zobowiązali się, że będą kontynuować ideę Szkoły Przyjaznej Sześciolatkowi poprzez: 

─ Wykorzystanie narzędzi TOC. 

─ Zmianę systemu oceniania w klasie I. 

─ Indywidualizację i pracę zespołową z wykorzystaniem gier oraz zabaw 

dostosowanych do dziecka sześcioletniego. 

─ Lepszego planowania pracy z dzieckiem na zajęciach - ograniczanie ilości celów 

realizowanych w czasie zajęć. 
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─ Metody i techniki zaproponowane podczas szkoleń zwłaszcza zróżnicowane formy 

ewaluacji zajęć i samoocenę uczniów. 

─ Samoocenę dziecka na koniec zajęć. 

─ Większą integrację z rodzicami. 

─ Dostosowanie tempa pracy do możliwości dzieci. 

 

Projekt: 

─ uświadomił nauczycielom różnice w pracy z dzieckiem sześcio-  

a siedmioletnim, 

─ zwiększył kompetencje nauczycieli w pracy z dzieckiem o rok młodszym, 

─ pozwolił nauczycielom uzyskać pomoc i wsparcie specjalistów, 

─ umożliwił współpracę i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez 

udział w lekcjach otwartych, poznanie nowych metod i form pracy, 

─ zwrócił uwagę na współpracę z rodzicami dzieci sześcioletnich, 

─ zapewnił bezpłatne uczestnictwo w projekcie.  

 

2) Benefis sześciolatka. Majówka w Opinogórze. 

Dnia 24 maja 2013 r. odbyła się uroczystość Benefis sześciolatka. Majówka w Opinogórze 

zorganizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Celem tego przedsięwzięcia było 

zaprezentowanie sukcesów i doświadczeń szkół w edukacji dzieci sześcioletnich.  

W wydarzeniu uczestniczyło 300 pięciolatków i sześciolatków ze szkół powiatu: 

ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego i płońskiego oraz nauczyciele, rodzice, 

wolontariusze, a także zaproszeni goście.  

Dzieci sześcioletnie, uczniowie klas pierwszych z następujących szkół, zaprezentowały 

swoje osiągnięcia: 

─ Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej - przedstawiając montaż słowno – 

muzyczny, 

─ Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. Szewińskiej w Pułtusku – inscenizację wiersza Żuk, 

─ Szkoły Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego w Ciechanowie – występ zespołu 

ludowego Mały Ciechanów, 

─ Szkoły Podstawowej  im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku – inscenizację Ekologia – 

słońce, woda, las,  

─ Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie – układ taneczny,  
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─ Szkoły Podstawowej nr 4 im. Warszawskiego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w 

Ciechanowie – wiersze i piosenki,  

─ Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego  w Płońsku – Gimnastyczne 

ABC,  

─ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II  

w Ciechanowie – występ wokalno – muzyczny w języku angielskim i  polskim,  

─ Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie – występ taneczny, 

─ Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki  w Pułtusku – występ instrumentalno – 

muzyczny,  

─ Szkoły Podstawowej nr 7 im. Z. Morawskiej w Mławie – montaż słowno – muzyczny.  

Po prezentacjach szkół, na sygnał Pana Kuratora, dzieci wypuściły kolorowe balony 

napełnione helem, pod hasłem  Sześciolatek pnie się w górę. 

Dzięki przychylności wielu osób i instytucji udało się zapewnić dzieciom wiele atrakcji   

i przekazać im drobne upominki. Impreza była również doskonałą okazją do rozmów  

i wymiany doświadczeń między rodzicami.  

 

3) Mazowiecki Kurator Oświaty z wizytą w przedszkolach i szkołach. 

W ramach promowania obniżenia wieku obowiązku szkolnego oraz związanych  

z reformą dobrych praktyk kierownictwo i pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie  

odwiedzali przedszkola i szkoły podstawowe w województwie mazowieckim. 

I tak, w dniu 10 kwietnia 2013 r. Mazowiecki Kurator Oświaty odwiedził przedszkolaków 

i uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy rozpoczęli edukację szkolną w wieku  

6 lat. W Przedszkolu nr 317 Smykolandia oraz w Szkole Podstawowej nr 191  

na warszawskim Mokotowie dzieci zaprosiły Kuratora do zwiedzania ich przedszkola  

i szkoły oraz do wzięcia udziału we wspólnych zajęciach edukacyjnych. W zajęciach 

uczestniczył także zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Krzysztof 

Skolimowski.  
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Przedszkole Miejskie nr 7 w Legionowie 

 

 

Przedszkole nr 288 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Warszawie                  

 

Dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 oraz uczniowie klasy I Szkoły 

Podstawowej nr 65 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, na spotkaniu w dniu 15 kwietnia 

2013 r. z Mazowieckim Kuratorem Oświaty prezentowały swoje umiejętności i uzdolnienia 

podczas zabaw i zajęć zorganizowanych w Przedszkolu oraz zajęć plastycznych w klasie I. 

W zajęciach szkolnych uczestniczył także Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

Krzysztof Bugla. Dyrektor Przedszkola nr 288 poinformowała gości, że dzięki działaniom 

podjętym przez władze dzielnicy zostały zorganizowane na Żoliborzu konferencje oraz 

warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych dotyczące funkcjonowania 

sześciolatka w I klasie. Odbyły się także lekcje pokazowe w szkołach dla rodziców 

przyszłych uczniów, które pomogły im w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej edukacji 

swojego dziecka. Szczególnie dużo uwagi poświęcono edukacji dzieci z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego, zwłaszcza dzieciom z autyzmem i z zespołem 

Aspergera.  

W pracy z tymi dziećmi specjalizuje się Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 288 w Warszawie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 podkreśliła, że kandydaci do klasy pierwszej, w ramach 

programu adaptacyjnego, uczestniczą w sobotnich zajęciach Akademii Przedszkolaka. Pod 

okiem przyszłych wychowawców poznają szkołę i zwyczaje w niej panujące.  

 

W dniu 17 kwietnia 2013 r., Przedszkole nr 7 w Legionowie odwiedził  Mazowiecki 

Wicekurator Oświaty Mariusz Dobijański. Wspólnie z zastępcą Prezydenta Miasta 
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Legionowo Piotrem Zadrożnym, Kurator uczestniczył w zajęciach edukacyjnych  

z dziećmi oraz zwiedzał  przedszkole.                                                                                                 

Mazowiecki Wicekurator Oświaty odwiedził również w tym dniu dzieci sześcioletnie  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Legionowie. Brał także czynny udział  

w lekcji pierwszoklasistów. 

 

Przedszkole nr 288 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Warszawie              

 

Szkoła Podstawowa nr 65 

 im. Władysława Orkana w Warszawie 

 

Przedszkole Miejskie nr 7 

 w Legionowie                    

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

 w Legionowie 

 

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Mazowiecki Wicekurator Oświaty, odwiedził również Szkołę 

Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach. Gość uczestniczył  

w lekcji prowadzonej przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i obejrzał przedstawienie   

z okazji Światowego Dnia Ziemi.  
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Pan Mariusz Dobijański odwiedził również Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach, gdzie 

wziął udział w zajęciach z dziećmi pięcioletnimi, które jako  sześciolatki, mogą rozpocząć 

naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

W dniu 23 kwietnia 2013 r. Mazowiecki Wicekurator Oświaty odwiedził także uczniów klasy I  

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce oraz wziął udział, w odbywającym się 

tego dnia, przeglądzie przedszkolnych orkiestr dziecięcych. Projekt Inspiracji muzycznych z 

instrumentem niekonwencjonalnym został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Warszawie, 

jako innowacja pedagogiczna przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Ostrołęce. 

W dniu 25 kwietnia 2013 r., Przedszkole nr 

6 w Głoskowie  odwiedzili: Joanna Berdzik, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej, Karol Semik 

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

Zdzisław Lis. Wizyta odbyła się  

w ramach kampanii promującej obniżenie 

wieku szkolnego.  

 

4. Konkurs  MAM 6 LAT. 

Mazowiecki Kurator Oświaty był dwukrotnie realizatorem regionalnego etapu konkursu Mam 

6 lat, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, stanowiącego część 

ogólnopolskiej akcji informacyjnej, która miała przybliżyć ideę obniżenia wieku szkolnego 

rodzicom przedszkolaków.  

Konkurs Mam 6 lat realizowany był, w roku szkolnym 2011/2012, w dwóch modułach:  

1. Sześciolatek w przyjaznej szkole - jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie 

sześciolatków do I klasy? Był on skierowany do rad rodziców  

w szkołach podstawowych. 

2. Przyjaźnie z przedszkola do szkoły - jak moje przedszkole współpracuje  

ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne? 

Ten moduł był skierowany do rad rodziców w przedszkolach.  

W I edycji konkursu Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło uhonorować samorządy, 

które wyróżniają się największą liczbą sześciolatków w pierwszych klasach. Ich 

przedstawiciele otrzymali tytuł Samorząd na 6. 

Wśród samorządów województwa mazowieckiego, w kategorii:  

• miasto wojewódzkie zwyciężyła - Warszawa,  

• gmina miejsko - wiejska duża - Grodzisk Mazowiecki,  
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• gmina wiejska - Raszyn. 

Do wojewódzkiego (mazowieckiego) etapu konkursu Mam 6 lat zgłoszono  

61 projektów przygotowanych przez Rady Rodziców: 

• szkół podstawowych – 39, 

• przedszkoli – 22. 

Kapituła konkursu nagrodziła 3 prace nadesłane przez Rady Rodziców szkół podstawowych  

i 3 prace przygotowane przez Rady Rodziców przedszkoli. 

W roku szkolnym 2012/2013 do II edycji konkursu dodano kategorię Uczeń. Zgłoszono: 

• 451 prac konkursowych przez szkoły podstawowe w kategoriach:  

Rada Rodziców Szkoły - 31, Uczeń - 430, 

• 38 prac konkursowych zgłoszonych przez przedszkola w kategorii Rada Rodziców 

Przedszkola, 

Kapituła konkursu nagrodziła 3 prace nadesłane przez Rady Rodziców szkół podstawowych, 

3 prace uczniów szkół podstawowych i 3 prace przygotowane przez Rady Rodziców 

przedszkoli. 

5. Realizacja zadań wynikających z linii interwencyjnej zorganizowanej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Infolinia oraz linia interwencyjna rozpoczęły działalność 11 czerwca 2013 r.  Informacje o niej 

są dostępne poprzez  stronę  internetową MEN , stronę www.6latki.men.gov.pl , zakładka 

„interwencja”. Rodzice mogą skorzystać z infolinii 22 34 74 700, gdzie od przeszkolonych 

pracowników MEN mogą telefonicznie uzyskać informacje, bądź zgłosić interwencję, która 

może być zgłoszona również elektronicznie poprzez specjalnie przygotowany formularz. 

Infolinia jest czynna w godz. 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku, dostęp do  linii 

interwencyjnej jest ciągły. 

Zadaniem pracowników wyznaczonych przez Kuratora Oświaty (50 osób) jest rozpatrywanie 

zgłoszeń na linię interwencyjną i udzielanie odpowiedzi zainteresowanym w ściśle 

określonym czasie. 

Do 14 sierpnia br. w województwie mazowieckim zgłoszono 39 spraw, w tym: Delegatury  

Kuratorium Oświaty w Warszawie – 5 (Radom 1, Ciechanów 1, Siedlce 1, Ostrołęka 2 

dotyczące 1 szkoły). W rejonie warszawskim zgłoszono 34 interwencje, w tym  

w m. st. Warszawa – 19 spraw dotyczących 13 szkół. W wyniku zgłoszeń na linię 

interwencyjną przeprowadzono 7 kontroli doraźnych, w tym w 2 szkołach wydano zalecenia 

dotyczące organizacji pracy świetlicy. W 2 przypadkach sprawy przekazano do rozpatrzenia 

innym podmiotom, w tym burmistrzowi miasta.  

http://www.6latki.men.gov.pl/


 

49 
 

 

VI. Podsumowanie i rekomendacje 
 

Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym                      

w województwie mazowieckim wzrosła w latach szkolnych 2008/2009 - 2012/2013 o 62% do 

138880. 

Odsetek dzieci 5-letnich w wychowaniu przedszkolnym w roku szkolnym 2012/2013       

w stosunku do populacji wynosi 101%. Ponad 100% odsetek tej grupy wiekowej objętej 

wychowaniem przedszkolnym w województwie mazowieckim wynika z migracji rodziców        

z innych rejonów kraju. 

W roku szkolnym 2008/2009 w gminach wiejskich wychowaniem przedszkolnym objęto 

39,5% dzieci 5-letnich a w  roku szkolnym 2012/2013 - 95,5%. 

W roku szkolnym 2012/2013 wychowaniem przedszkolnym objęto 80,8% dzieci             

6 - letnich. W porównaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 odsetek ten zmalał. Przyczyny tej 

malejącej tendencji upatrywać należy we wdrażaniu reformy związanej z obniżeniem wieku 

spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego.  

W związku z wprowadzanym obniżeniem wieku szkolnego zauważalny jest wyraźny 

wzrost odsetka dzieci uczęszczających do klas I w szkołach podstawowych. Dla całego 

województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2008/2009 odsetek ten wynosił zaledwie 

1,3% ,a w roku szkolnym 2012/2013 do klas I w szkołach podstawowych uczęszczało  

 23,2% dzieci 6-letnich.  

W analizowanych latach szkolnych do Kuratorium Oświaty w Warszawie problemy 

związane z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie w klasach 

jednorocznikowych i klasach dwurocznikowych zgłaszane były w nielicznych przypadkach. 

W minionych latach szkolnych wyraźnie wzrosła liczba oddziałów klas I w szkołach 

podstawowych, do których uczęszczają wyłącznie dzieci 6-letnie. W przypadku klas I,          

do których uczęszczają dzieci 6-letnie i 7-letnie występuje tendencja wzrostu liczby 

organizowanych oddziałów. Liczba oddziałów klas I, do których uczęszczają dzieci                 

6 - i 7-letnie w minionym latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 jest około pięciokrotnie 

większa niż klas jednorocznikowych. 
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Liczba szkół podstawowych z oddziałami klas I w województwie utrzymuje się na stałym, 

wysokim poziomie. Zdecydowaną większość (95%) stanowią szkoły, w których liczebność 

klas I nie przekracza 25 uczniów w oddziale.  

Zdecydowana większość szkół (97%) dysponuje zapleczem lokalowym dostosowanym  

do potrzeb  dzieci 6-letnich. 

W roku szkolnym 2012/2013 75% badanych szkół dysponuje wyodrębnioną świetlicą 

(lub częścią świetlicy) dostosowaną do potrzeb  dzieci 6-letnich. 

Placami zabaw dostosowanymi do potrzeb dzieci 6-letnich dysponuje 78% szkół.   

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w województwie mazowieckim  

od 2009 do 2013 roku przeznaczono środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych       

w wysokości 13 023 905,40 zł dla 1545 szkół. Na urządzenie szkolnych placów zabaw 

przeznaczono 39 503 186,54 zł dla 521 szkół. 

Liczba nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionych w szkołach podstawowych 

rosła do roku szkolnego 2011/2012. 

Od roku szkolnego 2008/2009 przeszkolonych zostało ponad 35 tys. nauczycieli            

w zakresie pracy z dzieckiem 6-letnim. W nadchodzących dwóch latach szkolnych                    

w województwie mazowieckim  planowane jest przeszkolenie w tym zakresie ponad 11 tys. 

nauczycieli.  

 

Rekomendacje 

1. Upowszechnianie wśród rodziców głównie środowisk wiejskich i miejsko-wiejskich 

informacji o stanie przygotowania szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich. 

2.  Monitorowanie w ramach nadzoru pedagogicznego: 

a) organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci 6-letnich w szkołach, 

b) realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I szkół     

podstawowych. 

3. Kontynuowanie działań kierowanych w szczególności do dyrektorów przedszkoli i szkół 

dotyczących doskonalenia warunków realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

4. Propagowanie rozwiązań przyjętych przez szkoły, które służą zdrowiu i bezpieczeństwu   

    uczniów. 
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5. Współpraca ze środowiskiem oświatowym na rzecz poprawy opieki świetlicowej dla 

najmłodszych uczniów. 

6. Informowanie organów prowadzących szkoły o nowych rozwiązaniach polityki oświatowej 

państwa wspomagających finansowanie zadań oświatowych. 
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Załącznik. Tematyka szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem 6-letnim          
                     
                    
 
2008/2009 
1. Diagnoza z zastosowaniem SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu 

gotowości do podjęcia nauki w szkole. 
2. Sześciolatek w szkole - za i przeciw, kilka rad nie tylko dla nauczycieli.  
3. Diagnoza dziecka 6 - letniego. 
4. Sześciolatek w szkole. O zmianach w edukacji wczesnoszkolnej wynikającej z nowej 

podstawy programowej. 
5. Zastosowanie komputerów w kształceniu zintegrowanym 
6. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych 
7. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
8. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
9. Korespondencja elektroniczna i komunikatory w usprawnianiu pracy nauczyciela. 
10. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy. 
11. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem. 
12. Dziecko mały uczeń w świecie współczesnym. 
13. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej wg nowej podstawy programowej. 
14. Zastosowanie komputerów w kształceniu zintegrowanym. 
15. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych. 
16. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
17. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
18. Korespondencja elektroniczna i komunikatory w usprawnianiu pracy nauczyciela. 
19. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy. 
20. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
21. Asy z mojej klasy - pakiet edukacyjny -  czyli jak pracować z dzieckiem sześcioletnim?  
22. Sześcioletni uczeń - dojrzałość szkolna w sferze emocjonalnej i społecznej. 
23. Diagnoza z zastosowaniem arkusza skali gotowości szkolnej i wspomaganie dzieci          

w osiąganiu gotowości do nauki w szkole. 
24. Sześcioletni uczeń - dojrzałość szkolna w sferze poznawczej i fizycznej. 
25. Pięciolatek w przedszkolu - o dojrzałości do szkoły. 
26. Sześciolatek i siedmiolatek w pierwszej klasie - o gotowości szkolnej i pracy nauczyciela 

z grupą zróżnicowaną. 
27. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
28. Wykorzystanie elementów Metody dobrego startu w edukacji wczesnoszkolnej. 
29. Zanim dziecko pójdzie do szkoły - zabawy wpierające rozwój dziecka. 
30. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
31. Asy z mojej klasy - pakiet edukacyjny - , czyli jak pracować z dzieckiem sześcioletnim?  
32. Sześcioletni uczeń – dojrzałość szkolna w sferze emocjonalnej i społecznej.  
33. Diagnoza z zastosowaniem arkusza skali gotowości szkolnej i wspomaganie dzieci          

w   osiąganiu gotowości do nauki w szkole. 
34. Sześcioletni uczeń - dojrzałość szkolna w sferze poznawczej i fizycznej. 
35. Pięciolatek w przedszkolu - o dojrzałości do szkoły. 
36. Sześciolatek i siedmiolatek w pierwszej klasie - o gotowości szkolnej i pracy nauczyciela 

z grupą zróżnicowaną. 
37. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
38. Wykorzystanie elementów Metody dobrego startu w edukacji wczesnoszkolnej. 
39. Zanim dziecko pójdzie do szkoły - zabawy wpierające rozwój dziecka. 
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40. Zanim dziecko pójdzie do szkoły - zabawy wpierające rozwój dziecka. 
41. Sześciolatek w szkole - za i przeciw, kilka rad nie tylko dla nauczycieli.  
42. Diagnoza dziecka 6 - letniego. 
43. Sześciolatek w szkole. O zmianach w edukacji wczesnoszkolnej wynikającej z nowej 

podstawy programowej. 
44. Zastosowanie komputerów w kształceniu zintegrowanym, część 1. 
45. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych. 
46. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
47. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
48. Korespondencja elektroniczna i komunikatory w usprawnianiu pracy nauczyciela. 
49. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy. 
50. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem. 
51. Dziecko mały uczeń w świecie współczesnym. 
52. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej wg nowej podstawy programowej. 
53. Zastosowanie komputerów w kształceniu zintegrowanym. 
54. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych. 
55. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
56. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
57. Korespondencja elektroniczna i komunikatory w usprawnianiu pracy nauczyciela. 
58. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy. 
59. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego . 
60. Asy z mojej klasy - pakiet edukacyjny -  czyli jak pracować z dzieckiem sześcioletnim?  
61. Sześcioletni uczeń - dojrzałość szkolna w sferze emocjonalnej i społecznej . 
62. Diagnoza z zastosowaniem arkusza skali gotowości szkolnej i wspomaganie dzieci          

w osiąganiu gotowości do nauki w szkole. 
63. Sześcioletni uczeń - dojrzałość szkolna w sferze poznawczej i fizycznej . 
64. Pięciolatek w przedszkolu - o dojrzałości do szkoły. 
65. Sześciolatek i siedmiolatek w pierwszej klasie - o gotowości szkolnej i pracy nauczyciela 

z grupą zróżnicowaną. 
66. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
67. Wykorzystanie elementów Metody dobrego startu w edukacji wczesnoszkolnej. 
68. Zanim dziecko pójdzie do szkoły - zabawy wpierające rozwój dziecka. 
69. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
70. Asy z mojej klasy - pakiet edukacyjny - , czyli jak pracować z dzieckiem sześcioletnim?  
71. Sześcioletni uczeń - dojrzałość szkolna w sferze emocjonalnej i społecznej. 
72. Diagnoza z zastosowaniem arkusza skali gotowości szkolnej i wspomaganie dzieci           

w osiągania gotowości do nauki w szkole. 
73. Sześcioletni uczeń - dojrzałość szkolna w sferze poznawczej i fizycznej. 
74. Pięciolatek w przedszkolu - o dojrzałości do szkoły. 
75. Sześciolatek i siedmiolatek w pierwszej klasie - o gotowości szkolnej i pracy nauczyciela 

z grupą zróżnicowaną. 
76. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
77. Wykorzystanie elementów Metody dobrego startu w edukacji wczesnoszkolnej. 
 
2009/2010 
1. Diagnoza z zastosowaniem SGS i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu 

gotowości do podjęcia nauki w szkole. 
2. Formy i metody pracy z dzieckiem związane z obniżeniem wieku szkolnego. 
3. Zastosowanie komputerów w kształceniu zintegrowanym. 
4. Lekcje z komputerem z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 
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5. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem cz. 1. 
6. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
7. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
8. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych. 
9. Dziecko przy tablicy interaktywnej. 
10. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem. 
11. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

w zakresie technologii informacyjnej, zgodnie z nową podstawą programową. 
12. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej wg nowej podstawy programowej . 
13. Nauka przez zabawę. 
14. Kreatywne nauczanie. 
15. Proste formy umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym. 
16. Diagnoza z zastosowaniem gotowości szkolnej i wspomaganie dzieci 5-letnich 

w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole. 
17. Reforma edukacji – nowe myślenie i wymagania oraz możliwości. 
18. Diagnoza w przedszkolu. Proces diagnozowania dziecka w oparciu o wymagania nowej 

reformy. 
19. Skala gotowości szkolnej - diagnoza dzieci sześcioletnich. 
20. Diagnoza i indywidualizacja pracy z dziećmi w klasach "0". 
21. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. 
22. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej u dzieci w wieku 

przedszkolnym. 
23. Sztuka motywowania aby dziecku chciało się chcieć. 
24. Zabawa najlepszą formą wychowania przedszkolnego. 
25. Zanim zostaniesz pierwszakiem. 
26. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. 
27. Diagnoza i indywidualizacja pracy z dziećmi w klasach "0". 
28. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. 
29. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej u dzieci w wieku 

przedszkolnym. 
30. Diagnoza przedszkolna i wczesnoszkolna z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej 

i szkolnej 5-6 latka. 
31. Drama - metoda nauczania.  
32. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. 
33. Formy ekspresji muzycznej dziecka. 
34. Formy i metody pracy z dzieckiem związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. 
35. Metody i techniki relaksacyjne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu 

zintegrowanym. 
36. Metody pracy z małym dzieckiem przejawiającym problemy w zachowaniu w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 
37. Nowa podstawa programowa w podręcznikach do nauczania języka angielskiego dzieci 

w młodszym wieku szkolnym. 
38. Nowy podręcznik pierwszoklasisty. 
39. Działania wspierające aktywność własną dziecka we wczesnej edukacji. 
40. Edukacji matematycznej a wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka w edukacji 

wczesnoszkolnej. 
41. Praca metodą projektu. 
42. Praca z dzieckiem zdolnym w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu zintegrowanym. 
43. Gry i zabawy w edukacji matematycznej. 
44. Tablica interaktywna we wczesnej edukacji językowej. 
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45. Teoria L.  Wygockiego podstawą praktycznych rozwiązań wspomagających 

wszechstronny rozwój dziecka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 
wczesnoszkolnej. 

46. Wspieranie twórczości plastycznej dzieci. 
47. Wspomaganie dzieci w wieku 6-7 lat w rozwoju umiejętności poznawczych w kontekście 

nowej podstawy  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
48. Zabawy muzyczno - taneczne w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu 

zintegrowanym. 
49. Zmiany programowe i organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej w kontekście nowej podstawy. 
50. Zmiany programowe i organizacyjne we wczesnej edukacji dziecka. 
51. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole.  
52. Diagnozowanie dojrzałości ucznia rozpoczynającego naukę szkolną.  
53. Wykorzystanie elementów Metody Dobrego Startu w muzycznej edukacji 

wczesnoszkolnej. 
54. Wstępna diagnoza ucznia . 
55. Psychologiczna i pedagogiczna pomoc uczniom zdolnym. 
56. Praca z uczniem nadpobudliwym. 
57. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
58. Diagnoza niepowodzeń szkolnych. 
59. Wady postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym - wykrywanie i profilaktyka. 
60. Wady postaw uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Sposoby zapobiegania. 
61. Analiza nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. 
62. Kształcenie pojęć geometrycznych w edukacji wczesnoszkolnej.  
63. Analiza podręczników do klasy I szkoły podstawowej pod względem zgodności z nową 

podstawą programową. 
64. Czy gra tylko bawi? Gry i zabawy dydaktyczne - kształtowanie pojęć geometrycznych 

w edukacji wczesnoszkolnej.  
65. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej. 
66. Rozwiązania metodyczne zgodne z nową podstawą programową - wychowania 

plastycznego ze szczególnym uwzględnieniem klasy I. 
67. Wyprawa do świata zwierząt. 
68. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół podstawowych. 
69. Komunikacja interpersonalna. 
70. Wychowanie prozdrowotne.  
71. Przygotowanie lekcji pokazowej z wychowania fizycznego dla nauczycieli klas I-III. 
72. Nowa podstawa programowa. 
73. Zgodność podręcznika z nową podstawą programową. 
74. Wstępna diagnoza ucznia.  
75. Badanie dojrzałości szkolnej. 
 
2010/2011 
1. Diagnoza z zastosowaniem skali gotowości szkolnej i wspomaganie dzieci 5-letnich         

w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole. 
2. Diagnoza dziecka 5- i 6 - letniego, opracowanie programów pracy indywidualnej. 
3. Przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

(przykłady oceny jakościowej). 
4. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole - ocena jakościowa i ilościowa. 
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5. Diagnoza przedszkolna - przygotowanie informacji dla rodziców o gotowości dziecka      

do podjęcia nauki w szkole. 
6. Diagnoza dziecka 6-letniego z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej. 
7. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
8. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem cz. 1. 
9. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
10. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem, cz. 2. 
11. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy. 
12. Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 
13. Dziecko przy tablicy interaktywnej. 
14. Zajęcia z komputerem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
15. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji dzieci najmłodszych. 
16. 6-latek w klasie pierwszej. 
17. Ocenianie w klasie pierwszej. 
18. Szkoła przyjazna dzieciom młodszym. 
19. Nauka przez zabawę. 
20. Kreatywne nauczanie. 
21. Proste metody umuzykalniania dzieci. 
22. Wspomaganie pamięci małego dziecka. 
23. Edukacja matematyczna. 
24. Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci na podstawie metody Batti Strauss. 
25. Muzyka i ruch w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
26. Diagnoza dojrzałości szkolnej. 
27. Działania twórcze – krokiem do sukcesu ucznia sześcioletniego w szkole. 
28. Matematyka  edukacji wczesnoszkolnej. 
29. Diagnoza dziecka odbywającego roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. 
30. Zadania wychowania przedszkolnego w świetle nowej podstawy programowej. 
31. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej . 
32. Rzeczy zwykłe i niezwykłe - wykorzystanie nowatorskich technik plastycznych w pracy. 
33. Stymulowanie pokolenia komputerowego w kontekście sprawności manualnej. 
34. Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów - indywidualizacja nauczania. 
35. Diagnoza dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 
36. Zanim zostaniesz pierwszakiem - budzimy pozytywne emocje – konferencja. 
37. Wykorzystanie technik plastycznych w pracy z małymi dziećmi. 
38. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
39. Konstruowanie gier matematycznych. 
40. Diagnoza kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej. 
41. Działalność twórcza warunkiem uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 
42. Dziecko z trudnościami w zachowaniu. 
43. Edukacja matematyczna - podstawy wspomagania rozwoju umysłowego dziecka. 
44. Formy ekspresji muzycznej dziecka. 
45. Formy i metody pracy z dzieckiem związane z obniżeniem obowiązku szkolnego - 

podstawy rozwiązań metodycznych. 
46. Gry i zabawy językowe wspomagające rozwój mowy dziecka. 
47. Indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. 
48. Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym? 
49. Klimatolubne Przedszkolaki. 
50. Kompetencje nauczyciela a wszechstronny rozwój dziecka we wczesnej edukacji. 
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51. Metody i techniki diagnozy przedszkolnej i wczesnoszkolnej z uwzględnieniem gotowości 
edukacyjnej i szkolnej 5-6 - latka. 

52. Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. 
53. Planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w oparciu o nową podstawę 

programową w wychowaniu przedszkolnym i I etapie edukacyjnym. 
54. Początkowa nauka czytania i pisania w klasie I - wybrane zagadnienia. 
55. Podstawy działań wspierających aktywność własną dziecka we wczesnej edukacji. 
56. Podstawy opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka. 
57. Rozpoznawanie możliwości i potrzeb uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. 
58. Sześciolatek w klasie I szkoły podstawowej. 
59. Twórcze działania w świetlicy. 
60. Twórczy nauczyciel języka angielskiego dzieci w klasach I –III. 
61. Uczeń odmienny kulturowo - I etap edukacyjny. 
62. Wczesna Edukacja Językowa. 
63. Wielokulturowość i Wielojęzyczność we Wczesnej Edukacji Językowej. 
64. Metoda story - line i jej wykorzystanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
65. Wspieranie twórczości plastycznej - sztuka orgiami . 
66. Ekspresja muzyczna we wczesnej edukacji dziecka. 
67. Wychowanie przedszkolne - współpraca z rodzicami w realizacji nowej podstawy 

programowej. 
68. Zabawy teatralne w edukacji małego dziecka. 
69. Zmiany programowe i organizacyjne we wczesnej edukacji dziecka z uwzględnieniem 

indywidualnych programów korygująco - wspierających. 
70. Uczeń sześcioletni w klasie pierwszej. 
71. Sześciolatek w szkole. 
72. Konstruowanie programów wspomagania umysłowego dostosowanych do potrzeb 

i możliwości edukacyjnych dzieci. 
73. Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kształtowaniu umiejętności czytania 

i pisania.  
74. Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego.  
75. Szkoła miejscem edukacji, wspomagania i wychowania ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.  
76. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? (indywidualne programy 

edukacyjne) 
77. Rozpoznawania, diagnoza oraz pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  
78. Warunki kształcenia i sposoby realizacji edukacji przyrodniczej zgodnie z założeniami 

nowej podstawy programowej.  
79. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności polonistycznych zgodnych z nową 

podstawą programową. 
80. Ocena umiejętności ucznia przychodzącego do klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
81. Szata graficzna pisma ucznia. 
82. Wspomagamy umiejętności uczniów w zakresie konstruowania różnych form wypowiedzi. 
83. Programy wspomagania umysłowego dostosowanych do potrzeb i możliwości 

edukacyjnych dzieci. 
84. Motywowanie uczniów do aktywności. 
85. Programy innowacyjne w edukacji. 
86. Przygotowanie lekcji pokazowej z wychowania fizycznego klas I-III. 
87. Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. 
88. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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89. Nowa podstawa programowa. 
90. Zgodność podręczników z nową podstawą programową. 
91. Wstępna diagnoza ucznia. 
92. Badanie dojrzałości szkolnej. 
93. Uczeń pięcioletni w szkole. 
94. Uczeń sześcioletni w klasie pierwszej. 
95. Plany a programy wspomagania ucznia. 
96. Wspomaganie ucznia w klasie pierwszej. 
97. Monitoring wdrażania podstawy programowej. 
98. Sześciolatek w szkole. 
99. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z dzieckiem mającym trudności w pisaniu. 
100. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z dzieckiem mającym trudności w czytaniu. 
101. Trudności związane z zaburzeniami analizatora słuchowego. 
102. Praca z uczniem mającym zaburzenia orientacji przestrzennej.  
103. Praca z uczniem mającym trudności w nauce czytania i pisania. 
104. Redagowanie tematów na zajęciach wyrównawczych. 
105. Wykorzystanie środków dydaktycznych w czasie zajęć wyrównawczych. 
106. Gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej. 
 
2011/2012 
1. Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole. Metody nauczania w przedszkolu. 
2. Dobór programów i podręczników dla dzieci 6-letnich. 
3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole. 
4. Dziecko 6-letnie w kl. I - diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć ucznia. 
5. Diagnoza z zastosowaniem skali gotowości szkolnej i wspomaganie dzieci pięcioletnich 

w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole. 
6. Logo w nauczaniu zintegrowanym. 
7. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych. 
8. Dziecko przy tablicy interaktywnej. 
9. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem cz. 1. 
10. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
11. Praca z grafiką, filmem i dźwiękiem. 
12. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
13. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy 
14. Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej 
15. Zajęcia z komputerem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
16. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu 

wczesnoszkolnym. 
17. Wspieranie rozwoju dziecka 6-letniego w klasie I. 
18. Jak przygotować szkołę do przyjęcia dzieci 6-letnich? 
19. Praca z dzieckiem 6-letnim w klasie I. 
20. Nauka przez zabawę. 
21. Kreatywne nauczanie. 
22. Warsztaty pracy nauczyciela wczesnoszkolnej w świetle obowiązku obniżenia wieku 

szkolnego. 
23. Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
24. Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy  w zespole klasowym 

z uczniami. 
25. Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci na podstawie metody Batti Strauss. 
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26. Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w kontekście 

indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów. Dobór metod pracy z uczniami w edukacji 
wczesnoszkolnej. 

27. Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego nad rozwijaniem uwagi małego dziecka. 
28. Metody i formy pracy z dzieckiem 6 letnim. 
29. Udany start – mały uczeń w szkole, wspieranie, diagnoza, monitorowanie. 
30. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
31. Diagnoza wiadomości i umiejętności ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. 
32. Diagnoza dziecka odbywającego roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. 
33. Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
34. Muzyka, plastyka, sztuka - ważne obszary edukacyjne w pracy z małymi dziećmi. 
35. Rzeczy zwykłe i niezwykłe - wykorzystanie nowatorskich technik plastycznych w pracy 

z dziećmi sześcioletnimi. 
36. Wychowanie zdrowotne i kształcenie sprawności fizycznej w dzieci w wieku 

przedszkolnym. 
37. "Sześciolatek w szkole"- zasoby, trudności, wyzwania, perspektywy. 
38. Zabawa najlepszą formą w wychowaniu przedszkolnym. 
39. Klimatolubne Przedszkolaki- zmiany klimatyczne- program edukacyjny dla przedszkoli . 
40. Świat i ja- magiczne pudełko- projekt edukacji ekologicznej. 
41. Opowiem ci bajkę- literatura dziecięca w oparciu o metodę "klucza do uczenia się". 
42. "Sześciolatek w szkole"- zasoby, trudności, wyzwania, perspektywy. 
43. Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. 
44. Diagnoza wiadomości i umiejętności ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. 
45. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej. 
46. Planowanie procesu dydaktycznego w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii i metody projektu. 
47. Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem ciekawych środków 
dydaktycznych. 

48. Diagnoza przedszkolna z uwzględnieniem gotowości edukacyjnej i szkolnej 5-6 latka. 
49. Dyrektor, nauczyciel, rodzic - obszary współpracy a przyszłość dziecka. 
50. Dziecko przygotowujące się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole - wspieranie, 

diagnoza, monitorowanie. 
51. Dziecko w wieku przedszkolnym a zmiany prawne w organizacji  pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej. 
52. Dziecko widzem i aktorem. 
53. Edukacja matematyczna - wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka z wykorzystaniem 

elementów programu . 
54. "Klucz do uczenia się". 
55. Formy ekspresji muzycznej dziecka. 
56. Gry i zabawy językowe wspomagające rozwój mowy dziecka. 
57. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
58. Jak kształtować gotowość do nauki czytania i pisania u dziecka w wieku przedszkolnym? 

- ciekawe rozwiązania metodyczne z uwzględnieniem elementów programu "Klucz         
do uczenia się". 

59. Jak rozwijać mowę komunikatywną dziecka? Zabawy z wykorzystaniem literatury 
dziecięcej. 

60. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów we wczesnej edukacji dziecka. 
61. Kreatywne maluchy. 
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62. Metody wspierające dziecko w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem wybranych 

modułów programu edukacyjnego "Klucz do uczenia się" oraz technik TOC - w ramach 
Projektu MCT i K. 

63. Muzyka i ruch w pracy wychowawczo - terapeutycznej. 
64. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkołach i przedszkolach. 
65. Rozwijanie uwagi i koncentracji. 
66. Sześciolatek w klasie I szkoły podstawowej. 
67. Techniki aktywizujące myślenie małego dziecka TOC. 
68. Twórcze działania w świetlicy. 
69. Wielokulturowość we wczesnej edukacji dziecka w ramach seminarium "Edukacja 

wielokulturowa w nowej podstawie programowej". 
70. Wprowadzenie do opracowywania indywidualnego programu wspomagania 

i korygowania rozwoju dziecka. 
71. Wspieranie twórczości plastycznej dziecka - różnorodne formy plastyczne i techniczne. 
72. Współpraca przedszkola z rodzicami. 
73. Adaptacja dziecka w klasie I. 
74. Dziecko przygotowujące się do nauki w szkole i mały uczeń w szkole - wspieranie, 

diagnoza i monitorowanie. 
75. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, placówce                        

ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych programów edukacyjnych w świetle 
nowych regulacji prawnych. 

76. Gry i zabawy integracyjne.  
77. Dysleksja to nie choroba.  
78. Planowanie pracy z wychowania fizycznego. 
79. Muzyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. 
80. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z dzieckiem mającym trudności w pisaniu. 
81. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z dzieckiem mającym trudności w czytaniu. 
82. Trudności związane z zaburzeniami analizatora słuchowego. 
83. Praca z uczniem mającym zaburzenia orientacji przestrzennej. 
84. Planowanie pracy w klasach I-III. 
85. Praca z uczniem mającym trudności w nauce czytania i pisania. 
86. Aby nie gubić zdolności i talentów uczniów. 
87. Rozwijanie uzdolnień ucznia i kształtowanie twórczej postawy - plan indywidualny. 
88. Wdrażanie i monitorowanie podstawy programowej. 
89. Diagnozowanie ucznia klasy I.  
90. Programy wsparcia ucznia w pracy z rodzicami. 
91. Diagnozowanie ucznia zdolnego. 
92. Przedmioty wydzielone w klasach I-III i ich planowanie. 
93. Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
94. Plan pracy dydaktyczno wychowawczy - wychowanie fizyczne. 
95. Analiza diagnozy ucznia klasy I. 
96. Praca z uczniem zdolnym. 
97. Pomoc uczniowi źle czytającemu i piszącemu. 
98. Karta indywidualnych potrzeb ucznia zdolnego. 
 
2012/2013 
1. Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole. Metody nauczania w przedszkolu. 
2. Matematyczne doświadczenia przedszkolaków. 
3. Dziecko nadpobudliwe w przedszkolu - metody pracy. 
4. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka? 
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5. Metoda Glenna Domana - czytanie globalne. 
6. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 
7. Metody pracy z sześciolatkiem. 
8. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. 
9. Sześciolatek w szkole - analiza potrzeb i możliwości dziecka. 
10. Sześciolatek w szkole - współpraca przedszkola ze szkołą. 
11. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole - informacja dla rodziców. 
12. Sześciolatek w szkole. 
13. Sześciolatek w szkole - analiza potrzeb i możliwości dziecka. Współpraca przedszkola ze 

szkołą.  
14. Sześciolatek w szkole - uwarunkowania prawne. 
15. Sześciolatek w szkole - analiza potrzeb i możliwości dziecka. Uwarunkowania prawne. 
16. Elementy i zabawy badawcze w przedszkolu. Sześciolatek w szkole. 
17. Sześciolatek w szkole - analiza potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. 
18. Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego. 
19. Planowanie i organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013. Specyfika pracy z dzieckiem 

6-letnim w warunkach szkolnych. 
20. Planowanie pracy z nauczycielami w roku szkolnym 2012/2013. Czynnościowe 

nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. 
21. Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego - normy rozwojowe.  
22. Dziecko 6-letnich w klasie I - metodyka pracy. 
23. Metodyka pracy z dzieckiem 6-letnim. 
24. Badanie gotowości szkolnej na podstawie arkusza WS i P i MAC - analiza dokumentu. 
25. Prezentacja oferty Nowej Ery do edukacji wczesnoszkolnej i klas zerowych. Warsztaty 

matematyczne ,,Matematyka bliżej życia''. 
26. Diagnoza umiejętności dziecka 6-letniego w zakresie czynności matematycznych. 
27. Sześciolatek w szkole - uwarunkowania prawne. Diagnoza gotowości szkolnej.  
28. Dziecko przy tablicy interaktywnej. 
29. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy. 
30. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
31. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
32. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych. 
33. Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 
34. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu  

wczesnoszkolnym. 
35. Dziecko przy tablicy interaktywnej. 
36. Narzędzia internetowe w promocji i współpracy. 
37. Zaczynamy z dziećmi pracę przy komputerze. 
38. Publikowanie w sieci nie tylko dla informatyków. 
39. Drukowane pomoce dydaktyczne w kształceniu dzieci najmłodszych. 
40. Wykorzystanie pakietów edukacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 
41. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu 

wczesnoszkolnym. 
42. Wspieranie rozwoju dziecka 6-letniego w klasie I. 
43. Szkoła przyjazna dzieciom 6-letnim. 
44. Metody i techniki pracy z dzieckiem 6-letnim. 
45. Warsztaty pracy nauczyciela wczesnoszkolnej w świetle obowiązku obniżenia wieku 

szkolnego . 
46. Praca z dzieckiem pięcioletnim i sześcioletnim realizującym roczne przygotowanie 

przedszkolne. 
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47. Nauka przez zabawę. 
48. Kreatywne nauczanie. 
49. Agresywne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym. 
50. Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci na podstawie metody Batti Strauss. 
51. Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego nad rozwijaniem uwagi małego dziecka. 
52. Sześciolatek w szkole. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego.  
53. Metody i formy pracy z dzieckiem 6 letnim. 
54. Równy start – praca z 6 i 7-latkiem w klasie I. 
55. Indywidualizacja nauczania. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniowi                 

ze specyficznymi trudnościami w nauce. 
56. Metoda projektów w pracy z małymi dziećmi. 
57. Realizacja podstawy programowej. 
58. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. 
59. Jak pracować metodą projektu edukacyjnego – rozwijanie kreatywności dziecka 

i nauczyciela. 
60. Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim. 
61. Realizacja i monitorowanie podstawy programowej na I etapie i w wychowaniu 

przedszkolnym . 
62. Diagnoza przedszkolna. 
63. Realizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego w wychowaniu przedszkolnym 

i edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem ciekawych środków dydaktycznych.  
64. Zabawy podwórkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
65. Realizacja i monitorowanie podstawy programowej na I etapie. 
66. Diagnoza małego dziecka- badanie lateralizacji z wykorzystaniem gotowych narzędzi . 
67. Bezpieczny przedszkolak, bezpieczny uczeń- budowanie poczucia bezpieczeństwa 

u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym . 
68. Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
69. "Mamo, tato, co wy na to?" - innowacyjny, interdyscyplinarny program wychowania 

szkolnego zawierający elementy ekonomii i przedsiębiorczości. 
70. Kuferek emocji - rozwijanie inteligencji emocjonalnej u małych dzieci. 
71. Dojrzałość społeczno- emocjonalna dziecka; jak je wzmacniać przed startem                  

do pierwszej klasy. 
72. Matematyczne preteksty. 
73. Organizacja i realizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem ciekawych środków 
dydaktycznych. 

74. Diagnoza wiadomości i umiejętności ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. 
75. Żeby dziecku chciało się chcieć. 
76. Matematyczne Preteksty. 
77. Na dobry start w przygotowaniach do szkoły. 
78. Dziecko w świecie matematyki. 
79. Pole minowe czy pole do popisu. 
80. Szkoła miła, kolorowa, zaprosić dzieci gotowa! Jak zorganizować spotkanie integracyjne 

maluchów ze starszakami? 
81. Sztuka uczenia, czyli indywidualizacja procesu nauczania w aspekcie różnic 

emocjonalnych dzieci 6 i 7 letnich. 
82. Baśń w wychowaniu i terapii dziecka. 
83. Diagnoza przedszkolna z uwzględnieniem rozpoznawania uzdolnień dzieci w wielu 3-5. 
84. Dziecko w świecie przestrzeni, konstrukcji i pojęć matematycznych. 
85. Dziecko widzem i aktorem. 
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86. Formy aktywności plastycznej we wczesnej edukacji dziecka. 
87. Indywidualizacja we wczesnej edukacji dziecka. 
88. Indywidualizacja we wczesnej edukacji dziecka a system nauczania wg planu 

daltońskiego. 
89. Indywidualne potrzeby a dobór metod pracy z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej. 
90. Jak rozwijać mowę komunikatywną dziecka? Zabawy z wykorzystaniem literatury 

dziecięcej. 
91. Metody nauki czytania z dziećmi w wieku przedszkolnym.  
92. Muzyka, śpiew i taniec na cztery pory roku we wczesnej edukacji dziecka. 
93. Myślę logicznie - działam praktycznie. Zastosowanie technik TOC  w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
94. Obserwacja pedagogiczna (diagnoza przedszkolna) z uwzględnieniem oceny gotowości 

szkolnej 5/6 – latka. 
95. Organizacja i planowanie zajęć dodatkowych dla dzieci 3-6 lat w ramach projektu 

"Otwarte Przedszkola". 
96. Origami jako forma aktywności plastycznej we wczesnej edukacji dziecka. 
97. Planowanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 
98. Praca z grupą w świetlicy - metody aktywności plastycznej. 
99. Ruch i muzyka dla malucha i starszego zucha. 
100. Ruch w edukacji małego dziecka. 
101. Teoria i praktyka w procesie indywidualizacji  we wczesnej edukacji dziecka. 
102. Terapia ręki. 
103. Uczymy myślenia - zastosowanie technik TOC. 
104. Wprowadzenie dziecka w świat pojęć matematycznych z uwzględnieniem 

eksperymentów matematycznych. 
105. Wspieranie uzdolnień i zdolności twórczych dziecka w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. 
106. Wspomaganie aktywności poznawczej i ruchowej dziecka w wieku 3-8 lat. 
 


