
Zalety realizacji przez dzieci 6 letnie rocznego 

przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 

w Szkole Podstawowej 

Dziecko: 

● przychodząc do szkolnej „zerówki” poznaje szkołę w atmosferze zabawy, 

więc automatycznie szkoła kojarzy się z bezpiecznym i sprzyjającym dziecku 

miejscem; 

● doświadcza nobilitacji - dziecko czuje, że dorosło do uczęszczania do 

placówki, w której uczy się już starsze rodzeństwo lub koledzy; 

● poznaje swoją grupę rówieśniczą i swojego nowego nauczyciela 

w sprzyjającym środowisku - do I klasy idzie bez stresu – zaistniało 

społecznie w grupie rówieśniczej i w I klasie może skupić się na 

wymaganiach edukacyjnych jakie przed nim stają; 

● po roku uczęszczania do „zerówki” zna szkołę – fizycznie – wie gdzie co jest, 

rozumie jak działa szkoła, wie czego się od niego oczekuje, czego samo 

potrzebuje, gdzie uzyskać pomoc; 

● jeśli dziecko potrzebuje wsparcia - w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest otoczenie specjalistyczną opieką już w „zerówce”, 

oczywiście w I klasie następuje kontynuacja terapii - im szybciej podjęta terapia 

tym krócej trwa, daje lepsze i bardziej trwałe efekty.  

Rodzice po roku obserwacji i doświadczeń związanych z uczęszczaniem ich dziecka 

do szkoły, mają możliwość 

● poznania stylu pracy szkoły: organizacji roku szkolnego, cyklu zebrań 

i sposobu przekazywania informacji o dziecku – dni otwarte, wycieczek, imprez 

szkolnych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, korzystania ze 

szkolnej świetlicy, obiadów; 

● poznają pracowników szkoły spośród których najważniejszy jest 

wychowawca, który będzie towarzyszył ich dzieciom do III klasy; 

● poznają rodziców innych dzieci – jest to bardzo ważny kontakt zdecydowanie 

ułatwiający rodzicom przepływ informacji klasowych i szkolnych. 

● w szkolnej “zerówce” jest zapewniona opieka we wszystkie pracujące dni: 

zarówno w okresie okołoświątecznym jak i w czasie ferii – dokładnie tak samo, 

jak w przedszkolu; 

● rodzice mając wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w „zerówce” – bez obaw 

mogą posłać je do I klasy, podejście rodziców udziela się też dzieciom i pomaga 

im śmiało wkroczyć w nowy etap życia. 


