
Szanowni Państwo,

od 2009 roku dzieci sześcioletnie 
mogą już być uczniami. 
Uczęszczanie sześciolatka do 
klasy pierwszej nie jest jeszcze 
jego obowiązkiem, ale prawem. 
To rodzice zdecydują czy ko-
rzystniej dla dziecka, będzie 
uczęszczanie do przedszkola czy 
do szkoły.
 Nowa podstawa pro-
gramowa kładzie nacisk na indy-
widualne podejście do dziecka. 
Różnorodna oferta edukacyjna, 
wyposażenie klasy, zapewnienie 
opieki dzieciom, wprowadzenie 
m.in. zajęć komputerowych 
i z języka obcego, sprzyja rozwo-
jowi dziecka.
 Jestem przekonana, że 
wsparcie dziecka przez nauczy-
cieli i rodziców warunkuje jego 
dobre samopoczucie w szkole. 
Dołóżmy zatem wszyscy starań, 
aby szkoła była dla dziecka 
interesującym miejscem zabawy 
i nauki.

Anna Łukaszewska
Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Szanowni Państwo,

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

 Dziecko w wieku 6 lat, 
które w latach szkolnych 
2012/2013 i 2013/2014, nie 
rozpocznie spełniania obo-
wiązku szkolnego, kontynuuje 
przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu, oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w 
szkole podstawowej lub innej for-
mie wychowania przedszkonego.

 Dziecko urodzone w 2008 r.
od 1 września 2013 roku bę-
dzie objęte obowiązkiem przed-
szkolnym, a 1 września 2014 roku 
obowiązkowo rozpocznie naukę 
w szkole.

W klasie pierwszej:

• uczę się przez zabawę,
• chętnie rysuję, maluję, wycinam, czytam, liczę, piszę,
• uczestniczę w zajęciach pozalekcyjnych,
• doświadczam i eksperymentuję,
• rozwijam swoje pasje,
• dbam o swoje zdrowie, jestem często na świeżym powietrzu,
• przestrzegam ustalonych zasad,
• pracuję w grupie współpracując z innymi,
• miło spędzam czas w świetlicy szkolnej,
• właściwie korzystam z komputera i Internetu,
• uczę się języka obcego,
• mam przyjaciół,
• zawsze mogę liczyć na pomoc nauczyciela,
• czuję się bezpiecznie.



Sześciolatek
w szkole
w latach

2012/2013
2013/2014

Z zaciekawieniem
do szkoły

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 przygo-
towania przedszkolnego są obowiązani do:

• dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 
do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego 
w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przed-
szkolnego,

• zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
• informowania w terminie do 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 dziec-
ka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem 
przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku,

Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Toruniu i Grudziądzu.

Strony, z których warto skorzystać:
htt p://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/
www.men.gov.pl
www.ore.edu.pl


