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 Edyta Gruszczyk-Kolczyńska „Ustalanie 
gotowości do  podjęcia nauki szkolnej 
starszych przedszkolaków. 
Skandal  pedagogiczny czy dobrodziejstwo? 

 Po czterech miesiącach obserwowania dzieci 
w przedszkolach i w klasach zerowych, 
przystępuje się do ustalania, w jakim 
stopniu są przygotowane do nauki 
szkolnej.  Towarzyszyć temu będą - tak, jak 
w ubiegłym roku - artykuły w 
rodzaju  Egzaminy w przedszkolu! 
Przedszkolaki na ocenę rysują szlaczki!  



 Rodzice znowu będą zdezorientowani:        
w przedszkolach wyjaśnia się im 
konieczność prowadzenia takiej 
diagnozy, a w prasie czytają, że jest to 
skandal pedagogiczny. Warto więc 
przyjrzeć się ustalaniu dojrzałości 
przedszkolnej, bez szukania sensacji, od 
strony wiedzy pedagogicznej i 
psychologicznej. Chodzi przecież                      
o zapewnienie dzieciom lepszych szans 
edukacyjnych w szkole, bo w  tym celu jest 
to wszystko organizowane.   



 Dlaczego trzeba ustalać gotowość 
dzieci  do pojęcia nauki w szkole? 
Podstawą organizacji systemu edukacji 
szkolnej jest założenie, że dzieci 
urodzone w danym roku mają podobne 
możliwości umysłowe. Można więc je 
podzielić na zespoły rówieśnicze (klasy 
szkolne) i zlecić nauczycielowi, aby je 
uczył tego samego (cele i treści 
kształcenia) i w podobny sposób 
(zalecenia metodyczne oraz  dziecięce 
podręczniki i zeszyty ćwiczeń). 



 Tymczasem z analizy rozwoju umysłowego 
wynika, że w każdej grupie rówieśniczej są 
dzieci różniące się znacznie pod względem 
umysłowym, chociaż wszystkie mieszczą 
się w szeroko pojętej normie. Na przykład 
w grupie siedmiolatków rozpoczynających 
naukę szkolną różnice te w przeliczeniu 
wynoszą około 4 lat: od dzieci 
rozumujących na poziomie przeciętnych 
pięciolatków i dzieci dorównujących pod 
tym względem dziewięciolatkom. 
Podobne różnice indywidualne występują 
w grupach sześciolatków.” 





2) Zawiera d) propozycję metody 
przeprowadzania analizy gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole 
(diagnoza przedszkolna); 





 Zgodnie z przyjętymi standardami 
diagnozy pedagogicznej opis metody 
(narzędzia) powinien zawierać 
informacje o: 

• założeniach, celu, zakresie, 

• warunkach stosowania, 

• sposobie zbierania i analizowania 
informacji, 

• regułach interpretowania wyników. 



 Metoda diagnozy to rejestracja                
i interpretacja: zachowania, czynności 
i ich wyników oraz wypowiedzi dzieci 
w naturalnych warunkach  i różnych 
sytuacjach. 

Obserwacja 

Wywiad - rozmowa z rodzicami 

Analiza rysunków i prac dziecka  

Próby eksperymentalne 



 Na potrzeby analizy gotowości dziecka                 
do podjęcia nauki w szkole, warto 
przeprowadzić zaplanowaną, 
ukierunkowaną obserwację. 

 Istotne jest, aby obserwacja 
przyszłego ucznia obejmowała 
wszystkie najważniejsze sfery 
aktywności dziecka w przedszkolu. 



Nauczyciel - obserwator powinien 
posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą 
zarówno prawidłowości rozwoju dzieci   
w wieku przedszkolnym, jak i samej 
metody.  

Przed przystąpieniem do obserwacji 
musi określić kategorie porządkowania          
i sposób analizy danych. 



 Arkusze obserwacyjne, mogą być 
standaryzowane lub jakościowe. 

Przykład 1. – karty w diagnozie wg 
programu „Zabawa z kolorami” 

 

Przykład 2. – arkusz obserwacyjny GE-5 

 

Przykład 3. – arkusze w „Gdy szkoła woła …” 
Nowej Ery. 

P21 Twórcze przedszkole XXI wieku/Karta nr 02.pdf
SGE-5/Arkusz obserwacyjny GE-5.pdf


 Ewidencja tego, co trzeba rozwinąć oraz 
tego, na czym można oprzeć wspieranie 
rozwoju dziecka - to pierwszy poziom 
analizy danych. Grupowanie  tych 
umiejętności i postaw w ogólniejsze 
kategorie polega na odnoszeniu 
wyników obserwacji do wybranych 
pojęć teoretycznych np. zadań 
rozwojowych i procesów psychicznych.  



  

 Grupowanie - wyniki obserwacji 
można także odnieść do praktyki 
pedagogicznej np. do treści podstawy 
programowej lub kategorii 
uzyskanych w drodze badań 
empirycznych. 

Przykład  - podręcznik SGS, s. 45 

Podręcznik SGS i zeszyty metodyczne/Skala GS+podręcznik.pdf


 „Informacje o gotowości dziecka                   
do podjęcia nauki na podstawie 
dokumentacji prowadzonych 
obserwacji pedagogicznych w szkole 
podstawowej wydaje się rodzicom 
dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym...” 



 Przedszkole, szkoła podstawowa, w której 
zorganizowano oddział przedszkolny, 
zespół wychowania przedszkolnego i punkt 
przedszkolny wydają rodzicom dziecka, 
objętego wychowaniem przedszkolnym, 
informacje o jego gotowości do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej. Informacje 
wydaje się w terminie do końca kwietnia 
roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny,  w którym dziecko ma obowiązek 
lub może rozpocząć naukę w szkole 
podstawowej. 



 Od poziomu zaufania, którym rodzic 
obdarza nauczyciela, od przekonania             
o wartości prowadzonej przez niego 
obserwacji, zależy sposób przyjęcia 
przekazywanych wyników diagnozy. 

 Przekazywanie rodzicom informacji 
tylko w formie pisemnej nie wystarczy 
– konieczne jest spotkanie. 



Zadbaj o dobry czas i miejsce. 

Stwórz bezpieczną atmosferę. 

Nazwij intencję, która motywuje Cię 
do udzielenia informacji. 

Przypomnij pozytywne 
doświadczenia i osiągnięcia dziecka. 

Opisz konkretne zachowanie, które 
powinno ulec zmianie. 

Zdefiniuj zachowania pożądane. 



 Skup się na spostrzeżeniach, a nie na 
wnioskach. Dokonuj opisu, a nie ocen. 
 Dziel się pomysłami i informacjami, 
zamiast dawać dobre rady. 
 Skup się na korzyści, jaką jest 
przekazanie informacji zwrotnej, a nie 
na korzyści, jaką jest „wyrzucenie" jej 
z siebie. 
 Ogranicz się do tych informacji, które 
rodzic może spożytkować. 
 







 
 


