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Pojęcia gotowość i dojrzałość szkolna stosowane są zamiennie  
i oznaczają „poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego 
dziecka, umożliwiający mu udział w życiu szkolnym, opanowanie 
wiadomości, umiejętności i nawyków określonych programem nauczania 
I klasy” (Encyklopedia XXI wieku pod red. T. Pilcha, Warszawa 2003). 

 
 
 

 



 

 

O gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych decyduje  
wiele czynników, takich jak: 
• indywidualne tempo rozwoju, jego możliwości, 
• wiek, 
• stan zdrowia, 
• oddziaływania środowiska rodzinnego, 
• doświadczenia zdobyte podczas przygotowania przedszkolnego. 

 



Jakie umiejętności  
powinno posiadać dziecko,  

które osiągnęło dojrzałość szkolną? 
 
 

 



 
 

 

 

W zakresie rozwoju umysłowego i mowy dziecko: 
• dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu, 
• zna swoje personalia, adres, wymienia członków rodziny i wie, czym się zajmują, 
• jest ciekawe świata, interesuje się środowiskiem, 
• zapamiętuje piosenki, wierszyki, szeregi nazw (np. pory roku, dni tygodnia), 
• wyróżnia słowa w zdaniach, dzieli słowa na sylaby, łączy sylaby w słowa, 
• wskazuje głoskę na początku i na końcu słowa, 
• słucha opowiadań, układa proste historyjki obrazkowe, 
• porozumiewa się mową zrozumiałą dla otoczenia, buduje zdania, opowiada, 
• klasyfikuje przedmioty według cech, tworzy zbiory, 
• układa puzzle, buduje z klocków według wzoru, 
• rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne, 
• przelicza elementy zbioru, dodaje i odejmuje na konkretach, 
• rozróżnia stronę prawą i lewą, 
• jest zainteresowane czytaniem, pisaniem, liczeniem. 



 
 

W zakresie sprawności ruchowej i manualnej dziecko:  
• wykonuje różne ćwiczenia gimnastyczne, uczestniczy w zabawach ruchowych, 
• naśladuje ruchy (np. skacze jak żabka czy pajacyk),   
• korzysta ze sprzętów na placach zabaw, 
• wykonuje czynności wymagające zręczności palców (np. nawleka koraliki),  
• konstruuje, buduje z małych klocków, lepi z plasteliny,  
• sprawnie posługuje się przyborami do rysowania i pisania,  
• prawidłowo trzyma ołówek (chwytem „trójpalczastym”), 
• rysuje po śladzie i samodzielnie szlaczki, wzory, figury, postać ludzką, 
• zwraca uwagę na prawidłowy kierunek kreślenia szlaczków (po pokazie), 
• bezpiecznie posługuje się nożyczkami, wycina duże kształty, 
• czynności graficzne wykonuje dominującą ręką (prawą lub lewą). 



 
 

 

 

 

W zakresie dojrzałości emocjonalno-społecznej oraz samodzielności dziecko:  
• przestrzega ustalonych zasad, stosuje się do reguł gier i zabaw, czeka na swoją kolej, 
• umie bawić się z dziećmi w grupie rówieśniczej, współpracuje,  
• wykonuje polecenia nauczyciela i innych dorosłych (także te kierowane do grupy), 
• potrafi poprosić o pomoc, powiedzieć dorosłemu o swoim samopoczuciu, 
• panuje nad reakcjami emocjonalnymi, nie ulega chwilowym nastrojom, 
• nie reaguje agresywnie ani zbyt emocjonalnie w obliczu trudności i niepowodzeń, 
• koncentruje się na zadaniach, potrafi doprowadzić pracę do końca, 
• samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe: mycie, jedzenie, toaleta,   
• ubiera się samodzielnie (potrafi zapiąć guziki, suwak, wiązać sznurowadła), 
• potrafi poprawnie zachować się w różnych sytuacjach i okolicznościach, 
• dba o porządek w najbliższym otoczeniu, 
• pomaga w prostych pracach domowych. 
 



  
Rodzicu,  

jak możesz pomóc dziecku  
w osiągnięciu gotowości szkolnej? 

 
  
 



 

 

Wzbogacaj wiedzę o świecie podczas wspólnych zabaw, 
gier planszowych, rozwiązywania łamigłówek.  
 
Stwarzaj okazję do zdobywania doświadczeń życiowych, 
eksperymentowania. Pobudzaj dziecko do działania i myślenia.  
 
Rozwijaj umiejętności matematyczne podczas codziennych czynności. 
Stwórz okazję do przeliczania, porównywania ilości, ważenia, mierzenia. 
 
Czytaj dziecku książki. Zachęcaj je do opowiadania o tym, co przeczytałeś. 

 



 

 

Zadbaj o codzienną porcję ruchu. Ogranicz do minimum czas spędzany 
przed monitorami na korzyść zabaw na świeżym powietrzu. 
 
Zapewniaj możliwość kontaktów z rówieśnikami. 
 
Proponuj zabawy plastyczno-techniczne, zachęcaj do lepienia, wycinania, 
klejenia, malowania, rysowania. 
 
Wdrażaj do samodzielności i obowiązkowości. Nie wyręczaj  
w czynnościach samoobsługowych, przydzielaj drobne obowiązki. 

 



 

 

Ucz zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach,  
w tym używania zwrotów grzecznościowych. 
 
Kształtuj pozytywną motywację do nauki. Zauważaj starania dziecka, 
wspieraj je, doceniaj pochwałą.  
 
Opowiedz dziecku o swoich przyjemnych wspomnieniach ze szkoły. 
Postaraj się, by rolę ucznia przyjęło naturalnie i spokojnie. 
 
Jeśli dziecko wymaga pomocy logopedy lub innego specjalisty,  
zadbaj o to, by ją otrzymało. 

 



  
Czy każdy siedmiolatek  

jest gotowy do podjęcia nauki 
w I klasie? 

 
  
 



 
 

 

 

 

  
 
Zgodnie z obowiązującym prawem, do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego 
rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole 
podstawowej, nauczyciele przygotowują informację o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej.  
 
Dokument ten tworzony jest na podstawie obserwacji pedagogicznych dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.  
 
 
 



 
 

 

 

 

  
 

 
 
Rodzice siedmiolatków mający wątpliwości, czy ich dziecko osiągnęło dojrzałość 
szkolną, mogą zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu badania  
pod kątem oceny gotowości szkolnej. 
 
W przypadku gdy specjaliści z poradni (pedagog, psycholog, logopeda) stwierdzą,  
że dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej, poradnia na wniosek rodzica wydaje 
opinię o odroczeniu od obowiązku szkolnego.  
 
Rodzic może wówczas podjąć decyzję o pozostawieniu dziecka w przedszkolu  
na kolejny rok szkolny. W przypadku podjęcia takiej decyzji do 31 sierpnia musi złożyć 
wniosek o odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego wraz z opinią z poradni  
do dyrektora szkoły w obwodzie (rejonie) miejsca zamieszkania dziecka.  
 
 
 



 
 

 

 

 

 
Szanowni Rodzice, 

jeśli macie wątpliwości, czy Wasz siedmiolatek jest gotowy  
do podjęcia roli ucznia i potrzebujecie  

specjalistycznej konsultacji w tej kwestii, 
zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami. 

 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach 
ul. Korczaka 5, 72-010 Police 

tel. 91 317 67 29 lub 660 092 909 
e-mail: sekretariat@poradniapolice.pl 

 


