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1. Okresu adaptacji w szkole tak długiego jak to będzie
potrzebne
2. Jednego nauczyciela w klasach I – III przygotowanego
do pracy z młodszym uczniem
3. Indywidualnego podejścia

• treści programu oraz sposób i tempo jego realizacji
dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów
• czas trwania zajęć edukacyjnych i ich intensywność oraz
długość przerw dostosowane do potrzeb i możliwości
dzieci
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
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4. Wyodrębnionego miejsca do zabawy
5. Miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów
szkolnych
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
szkołach i placówkach

w publicznych i niepublicznych

6. Opieki świetlicowej (w grupach nie większych niż 25
uczniów)
7. Zajęć po lekcjach (rozwijających zainteresowania,
wspierających rozwój czy wyrównawczych)
rozporządzenie w sprawie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół
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8. Opisowych ocen na koniec semestru i roku szkolnego
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy

9. Bezpłatnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

• szkoła oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne rozpoznają
potrzeby uczniów (szczególne uzdolnienia czy trudności
w uczeniu się)
• poradnie psychologiczno - pedagogiczne wspomagają szkoły
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej
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AKTY PRAWNE
 ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o
zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. poz.
1265
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2012 r., poz.
977
WAŻNE - zalecane
w klasach I – III

warunki

organizacji

edukacji
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AKTY PRAWNE
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.
WAŻNE – miejsca na przybory szkolne i podręczniki
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych
warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i
nauczycieli
zadań
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz programów
nauczania - Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23
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AKTY PRAWNE
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów
publicznego
przedszkola
oraz
publicznych szkół - Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624
z późn. zm.
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.
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AKTY PRAWNE
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej - Dz. U. z 2013 r., poz. 532
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. 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. z 2013 r., poz. 1207
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1. Klasy nie większe niż 25 uczniów
• klasy I od września 2014 r.
• klasy I-II od września 2015 r.
• klasy I-III od września 2016 r.

2. Klasy złożone z dzieci w tym podobnym wieku
• tworzenie oddziałów klas I z uczniów w zbliżonym wieku w latach
2014/2015 i 2015/2016
ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
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3. Lekcje niezależne od szkolnych dzwonków
• czas trwania zajęć dostosowywany do możliwości
najmłodszych uczniów

4. Tempo nauki dostosowane do potrzeb uczniów
• z podstawy programowej usunięte osobne wymagania
dla pierwszoklasistów. Dzieci będą miały trzy lata na
opanowanie materiału klas I-III we własnym tempie .
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5. Dostosowywanie pracy domowej do możliwości
uczniów (nauczyciel powinien monitorować czas, jaki
uczeń poświęca na ich wykonanie)
6. Odrabianie prac domowych w czasie zajęć
świetlicowych (przy wsparciu nauczycieli świetlicy)
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7. Świetlicę dostępną dla dzieci zgodnie z aktualnymi
potrzebami rodziców
• obowiązek udostępnienia świetlic zarówno dla dzieci,
które przebywają w niej systematycznie, jak i dzieci
korzystających ze świetlicy nieregularnie

8. Większe środki na opiekę nad 6-latkami w szkole
• dodatkowe środki w subwencji oświatowej dla gmin
(90 mln złotych w 2014 r.)
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Nauczyciel
przedszkola
przeprowadza
diagnozę
przedszkolną Twojego dziecka, którą przekazuje rodzicom
do końca kwietnia
• to informacje o tym w jaki sposób Twoje dziecko jest
przygotowane do rozpoczęcia nauki w I klasie

• nauczyciel opisuje umiejętności potrzebne do rozpoczęcia nauki
w szkole, które Twoje dziecko opanowało w przedszkolu
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja
2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych - Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.
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Jeśli dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej to
ostateczna decyzja będzie należeć do rodziców
• jeśli poradnia psychologiczno – pedagogiczna wyda opinię o
zasadności odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
przez dziecko, to na wniosek rodzica dyrektor szkoły
odroczy spełnianie tego obowiązku (do tej pory dyrektor
mógł podjąć inną decyzję)
• taki wniosek rodzice będą mogli złożyć do końca roku
kalendarzowego, w którym dziecko rozpoczęło I klasę –
możliwość powrotu dziecka do „wychowania
przedszkolnego”
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Znajdź swoją szkołę na mapie www.6latki.men.gov.pl przeczytaj jak tę szkołę oceniają: dyrektor, rodzice uczniów,
wizytator kuratorium oświaty
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ODWIEDŹ SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA
Zapytaj dyrektora i nauczycieli o:
•

okres adaptacji w szkole

•

organizację świetlicy

•

zajęcia po lekcjach

Zobacz:
•

salę i jej wyposażenie

•

miejsce do zabawy

•

miejsce na pozostawienie podręczników
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Jeśli będziesz miał wątpliwości lub coś Cię
zaniepokoi skontaktuj się z nami
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