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I. Wstęp 

 

Pokonywanie progów jest wpisane w ludzką egzystencję. Ważnym zadaniem 

środowiska edukacyjnego jest pomoc dziecku w oswajaniu zmiany towarzyszącej pojawieniu 

się małego człowieka w nowym miejscu - szkole, czyli w pokonywaniu edukacyjnych progów. 

Dzieciństwo to szczególny okres rozwoju człowieka. Czas bardzo intensywnych zmian, 

które warunkują jego dalsze losy. Wejście w nowe środowisko wymaga od dziecka rewizji 

dotychczasowych standardów życia, pokonywania trudności i ograniczeń. Rodzi się wtedy 

ciekawość, chęć uczestniczenia w nieznanym, ale może obudzić się również niepokój, a 

nawet poczucie zagrożenia. Przeżywanie takich emocji związane jest z wrażliwością dziecka, 

jego odpornością na stres i wcześniejszymi doświadczeniami. Ważną rolę w procesie 

adaptacji dziecka do zmiany pełnią obok rodziny placówki edukacyjne czyli przedszkole  

i szkoła. Pierwsze pozytywne doświadczenia w toku przystosowywania do nowych warunków 

będą sprzyjały rozwojowi dziecka, zaś urazy i zawiedzione nadzieje mogą wpłynąć hamująco i 

sprzyjać tworzeniu się postaw wycofania, braku wiary we własne możliwości. Psychologowie 

i pedagodzy, mówiąc o problemach związanych z przekraczaniem przez dziecko progu 

szkolnego, zwracają uwagę na rolę przedszkola i środowiska, szczególnie rodzinnego, w 

nabywaniu przez dziecko kompetencji poznawczych, społecznych, fizycznych i 

emocjonalnych. Wchodząc w relacje z dorosłymi i rówieśnikami, dziecko gromadzi 

doświadczenia i poznaje, jakie cele łatwo, a jakie trudno osiągnąć, uczy się współdziałania.  

W literaturze pedagogicznej funkcjonują dwa pojęcia: „dojrzałość szkolna” i – coraz 

częściej używane – „gotowość szkolna”, przy czym dojrzałość szkolną definiowaną w świetle 

konstruktywistycznej teorii wiedzy i poznawania L. Wygotskiego możemy rozpatrywać  

w kontekście aktualnego rozwoju dziecka, kompetencji dobrze opanowanych przez dziecko,  

a gotowość – w aspekcie jego najbliższego rozwoju czyli kompetencji możliwych do 

opanowania przez dziecko przy wsparciu otoczenia (Michalak, Misiorna, 2006). Mówiąc  

o gotowości dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej, w równym stopniu powinniśmy 

oczekiwać gotowości szkoły do przyjęcia dziecka, uwzględniającej jego możliwości, potrzeby, 

oczekiwania. Oznacza to, że szkoła, a wcześniej przedszkole powinny być wrażliwe na dziecko 

i w przygotowanej ofercie programowej mieć na uwadze jego zróżnicowane doświadczenia, 

ich jakość, rodzaj i bogactwo. Nabyte we wcześniejszym okresie doświadczenia spełniają 

bardzo ważną rolę w społecznym i poznawczym funkcjonowaniu dziecka. Obie placówki 



edukacyjne powinny uwzględniać indywidualne tempo rozwoju  

i tworzyć warunki dla swobodnej i spontanicznej aktywności dziecka, w których czuje się ono 

bezpieczne w konfrontacji z pierwszymi prawdami o sobie, o świecie i sobie w tym świecie 

(Michalak, Misiorna, 2009).  

Gotowość instytucji edukacyjnych przedszkola i szkoły wiąże się z pojęciem ciągłości 

edukacji, czyli kontynuacją, utrwalaniem i poszerzaniem tych wiadomości, umiejętności  

i nawyków, które stanowiły podstawę procesu edukacyjnego dotychczasowego etapu  

i jednocześnie służą dalszemu rozwojowi. Przejście z jednego etapu do drugiego jest 

procesem uwarunkowanym osiągnięciami nabytymi w wyniku zmian rozwojowych we 

wszystkich sferach osobowości. Temu procesowi sprzyja gotowość dziecka na zmiany, chęć 

podjęcia nowych zadań, ciekawość świata, radość z poznawania i zdobywania nowych 

umiejętności, samodzielność. Bardzo ważny jest także taki rozwój fizyczny, umysłowy, 

emocjonalny i społeczny, który pozwoli przedszkolakowi, a później uczniowi podołać 

wymaganiom stawianym przez placówkę, zapewni osiąganie sukcesów i dobre samopoczucie 

w grupie rówieśniczej. 

Program jest odpowiedzią na potrzebę środowiska związaną ze wsparciem dzieci 

przekraczających prób szkolny, ze szczególnym uwzględnieniem sześciolatków, jest 

podjęciem dialogu między szkołą a przedszkolem i rodzicami jako równorzędnymi 

partnerami w procesie szkolnej edukacji dzieci. 

Kierując się zasadą ciągłości zmian, program uwzględnia działania dalekosiężne, nie 

tylko te dotyczące pierwszego roku pobytu dziecka w szkole. Ma to przeniesienie na 

zaplanowane zadania oraz czas ich realizacji. 

 

II. Zasady 

 

Program uwzględnia: 

 zasadę świadomości i celowość działań – polegającą na dogłębnej analizie celów 

programu, ale także indywidualnych potrzeb i oczekiwań środowiska, w jakim ma być 

prowadzony (program w pierwszej kolejności służy dziecku, rodzicowi  

i nauczycielowi do wspólnego poznania się, a dopiero w konsekwencji rozwojowi  

i promocji szkoły); 



 zasadę systematyczności – polegającą na równomiernym rozłożeniu działań na cały 

rok szkolny przy jednoczesnym wykorzystywaniu stałych elementów (imprez) pracy 

szkoły; 

 zasadę zaangażowania – polegającą na konieczności aktywnego udziału i współpracy 

wszystkich podmiotów uwzględnionych w planie; 

 zasadę elastyczności – polegającą na dostosowaniu propozycji do możliwości 

własnych szkoły i przedszkoli. 

 

III. Odbiorcy  

 

 Działania ujęte w planie współpracy nakierowane są na konkretnych odbiorców, są 

nimi cztery podmioty: 

1. dzieci; 

2. nauczyciele; 

3. rodzice; 

4. dyrektorzy. 

 

IV. Cele 

 

CELE OGÓLNE WSPÓŁPRACY: 

1. Zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z funkcjonowaniem szkoły; 

2. Integracja przedszkolaków ze środowiskiem szkolnym; 

3. Zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach; 

4. Adaptacja do środowiska szkolnego, zaspokajanie potrzeb psychicznych 

pierwszoklasistów; 

5. Stworzenie możliwości poznania przez dzieci przedszkolne nowych, starszych kolegów 

oraz nauczycieli pracujących w szkole; 

6. Wzbogacanie kompetencji nauczycieli (merytorycznych, psychologiczno-pedagogicznych, 

diagnostycznych, planistycznych, dydaktyczno-metodycznych oraz ewaluacyjnych)   

7. Ukształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; 

8. Przygotowanie rodziców do udzielenia dzieciom wsparcia i pomocy w procesie adaptacji; 



9. Zapoznanie rodziców ze środowiskiem szkolnym, organizacją pracy szkoły, formami 

wsparcia i pomocy; 

10. Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą. 

 

 

Cele nakierowane na dziecko: 

1. Poznają warunki szkolne (pomieszczenia i otoczenie szkoły). 

2. Poznają zasady funkcjonowania szkoły. 

3. Przezwyciężają strach przed zmianą środowiska. 

4. Integrują się ze społecznością szkolną. 

5. Nawiązują pozytywne relacje: nauczyciel –uczeń. 

6. Przystosowują się do życia i pracy w szkole. 

7. Nabywają poczucia bezpieczeństwa. 

8. Wzbogacają doświadczenia i wiadomości związane ze szkołą (funkcjonowanie szkoły, 

zasady, normy, obowiązki) 

9. Zwiększają samoświadomość, wzmacniają samoregulację w sferze emocji, motywacji i 

zachowania, kształtują poczucie własnej wartości, rozwijają samodzielność oraz umiejętność 

współpracy i współodpowiedzialności.  

10. Stają się świadomymi członkami społeczności szkolnej, aktywnie uczestniczą w życiu 

szkoły. 

11. Z powodzeniem kontynuują naukę w klasach wyższych. 

 

Cele nakierowane na nauczycieli: 

1. Przygotowują dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w trzech aspektach: 

 dojrzałości społeczno-emocjonalnej, 

 dojrzałości intelektualnej, 

 dojrzałości fizycznej, 

2. Nawiązują współpracę: szkoła-przedszkole, przedszkole-szkoła: 

- wymiana doświadczeń między nauczycielami przedszkola i szkoły w zakresie metod i form 

pracy; 

 określenie oczekiwań nauczycieli wobec dzieci rozpoczynających naukę w szkole w 

obszarze czynności samoobsługowych, 



 przygotowanie dziecka do satysfakcjonującego bycia z innymi ludźmi, efektywnej 

współpracy i budowania pierwszych przyjaźni. 

3. Rozpoznają możliwości dzieci; 

 dokonanie wyboru metody i narzędzi diagnozy,  

 rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, 

 wstępne rozpoznanie preferencji sensorycznych, 

4. Planują działania wspierające oraz rozwijające zainteresowania dzieci; 

 prowadzenie zajęć dodatkowych o różnym charakterze, 

 natychmiastowe wsparcie w przypadku wystąpienia trudności. 

5. Monitorują efektywność wdrażanych działań dydaktyczno-wychowawczych, dokonują 

koniecznych zmian; 

 bieżąca analiza podejmowanych działań, 

 modyfikacja działań, 

 poprawa jakości oddziaływań 

6. Przygotowują dziecko do funkcjonowania w przyszłości; 

 rozwijanie kompetencji społecznych, 

 wspomaganie samodzielności w uczenia się, 

 motywowanie do uczenia się, 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej, 

 kształtowanie postawy kreatywnego i przedsiębiorczego ucznia, 

 rozwijanie zainteresowań i pasji. 

 

Cele nakierowane na rodziców: 

1. Wspieranie rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru dalszych kierunków 

edukacji; 

2. Pedagogizacja rodziców: 

 pomoc w eliminowaniu lęków i obaw związanych z przyjściem dziecka do szkoły,   

 zaprezentowanie organizacji dnia aktywności dziecka w szkole ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu adaptacyjnego, zasad obowiązujących w klasie, nowych 

obowiązków, 



 przedstawienie różnorodnych okazji do kształtowania umiejętności stanowiących 

podstawę do nabywania kolejnych kompetencji w szkole, wyjaśnienie znaczenia 

samodzielności i zaradności w codziennych sytuacjach szkolnych, 

 udzielanie informacji dotyczących rekrutacji , organizacji pracy szkoły. 

3. Udzielanie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego. 

4. Angażowanie rodziców w świadome wspieranie rozwoju oraz w przygotowanie dziecka do 

roli ucznia. 

5. Włączanie w życie szkoły, angażowanie w wykonywanie zadań na rzecz klasy, 

aktywizowanie w życie szkolne dziecka, włączanie do wykonywania wspólnych zadań. 

 

Cele nakierowane na dyrektorów: 

1. Kreowanie polityki i wspólnej strategii szkoły i przedszkola w zakresie przekraczania przez 

dzieci progu edukacyjnego. 

2. Organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców i dzieci, które  rozpoczną  naukę w 

pierwszej klasie. 

 

V. Instytucje objęte współpracą 

1. PP nr 4 

2. PP nr 51 

3. PP nr 56 

4. PSP nr 15 

 

VI. Zadania 

1. Wspólne przedsięwzięcia szkoły i przedszkola – występy teatralne, festyny, konkursy, 

zajęcia otwarte, wspólne imprezy okolicznościowe. 

2. Spacery edukacyjne. 

3. Wymiana doświadczeń, warsztaty metodyczne. 

4. Spotkania informacyjne z rodzicami, wspólne debaty/dyskusje. 

5. Wspólna realizacja projektów. 

6. Monitorowanie rozwoju dziecka. 

 

VII. Formy realizacji 



1. Spotkania tematyczne nauczycieli szkoły i przedszkoli. 

2. Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków na terenie szkoły. 

3. Obserwacja zajęć prowadzonych w przedszkolu przez nauczycieli ze szkoły. 

4. Udział dzieci przedszkolnych w konkursach, uroczystościach, imprezach szkolnych. 

5. Pedagogizacja rodziców. 

6. Spotkania organizacyjne dla rodziców, diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców wobec 

szkoły. 

7. Spotkania ze szkolnym psychologiem i pedagogiem oraz pracownikami poradni. 

8. Pedagogizacja w zakresie wspólnej odpowiedzialności za dziecko, optymalizacji adaptacji 

dziecka do szkoły, rozumienia roli ucznia, konieczności wdrażania dzieci do wysiłku oraz 

samodzielności. 

 

VIII. Harmonogram działań 

Uzupełnieniem programu jest roczny harmonogram działań przygotowany przez nauczycieli 

szkoły i przedszkoli a zatwierdzony przez dyrektorów szkoły i przedszkoli.  

 

 

IX. Ewaluacja 

Pod koniec I półrocza wychowawcy klas I wraz z nauczycielami świetlicy dokonują analizy 

stopnia adaptacji uczniów do warunków szkolnych w oparciu o wypracowane narzędzia 

(ankieta, arkusz obserwacji). 

 

X. Działania nakierowane na ucznia po ukończeniu klasy pierwszej 

Kontynuacja działań nakierowanych na sukces dziecka oraz umożliwienie wszechstronnego 

rozwoju.  

Nauczyciele: 

1. dokonują analizy wytworów prac dzieci, ich osiągnięć, 

2. planują i realizują działania wspierające i rozwijające, 

3. współpracują z rodzicami, informują o osiągnięciach dzieci, włączają rodziców we 

wspólne działania na rzecz dziecka,   

4. pracują z uczniami na wielu poziomach, 



5. włączają dzieci w zadania realizowane przez organizacje szkolne oraz uczniów klas 

starszych, 

6. angażują dzieci w akcje realizowane na terenie szkoły, 

7. przygotowują do łagodnego przejścia z klasy III do IV. 


