
 
 

Szanowni Rodzice 
 

w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, 
obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które   w danym 
roku kalendarzowym kończy 6 lat.  
 

 
 

6 latek 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
        LUB 

        PRZEDSZKOLE 
 

              ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 
              W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
 

  PUNKT PRZEDSZKOLNY 

 
               ZESPÓŁ WYCHOWANIA      
               PRZEDSZKOLNEGO 

 
 
 
 

 SZKOŁA  PODSTAWOWA 
 

 
Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, nie 
rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym  
w szkole podstawowej  lub  innej  formie  wychowania  przedszkolnego. 
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Bydgoszcz,  2012 rok 
 

Sześciolatek w szkole 
2012/2013  i  2013/2014 

 

 
 

UWAGA  RODZICE  DZIECI  SZEŚCIOLETNICH 
 

 

Jeżeli Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole 
1 września 2012 r. to: 

 
 będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej 

dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka. 
 
 

Szkoła zapewni: 
 interesujące i skuteczne metody pracy z dzieckiem, 
 przyjazny klimat, 
 wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie, 
 naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne, 
 rozwój zdolności i zainteresowań dziecka, 
 opiekę w świetlicy, dzieckiem zaopiekuje się przyjazny i dobrze 

przygotowany nauczyciel. 
 
 
Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo m. in. do: 
 poznania bazy szkoły, 
 uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie 

zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (świetlica), 



 uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku 
posiłków. 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego 
przygotowania przedszkolnego są obowiązani do: 
 
 dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka                              

do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego               
w szkole podstawowej lub innej formy wychowania 
przedszkolnego, 
 

 zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 
             
 informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, 

dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 
mieszka, o realizacji tego obowiązku np. za granicą, 
 

 zapewnienia dziecku warunków nauki, w przypadku dziecka 
realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem 
przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego. 
 

 
  

 
SZANOWNI RODZICE, 

 
PODEJMIJCIE  DECYZJĘ 

 
 NAJLEPSZĄ 

 
dla  

 
 WASZEGO  DZIECKA 

 
 



                                                         

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją                        
pt. „Diagnoza przedszkolna”, dostępną na stronie internetowej 
www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl w zakładce „Sześciolatek  
w szkole i przedszkolu”. 

Książka ta jest efektem współpracy Kuratorium Oświaty  
w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli 
województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nadzieję, że informacje 
zawarte w tej publikacji pozwolą lepiej zrozumieć istotę diagnozy 
przedszkolnej. 
 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/


 
 

 
Opracowanie: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 


