
Załącznik nr 1
do Procedury przekazania rodzicom/opiekunom prawnym

Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

LIST DO RODZICÓW SZEŚCIOLATKA

Drodzy Rodzice

Wkrótce Wasze pociechy staną się uczniami Szkoły Podstawowej. Oddajemy w Wasze ręce 
niezmiernie ważny dokument, który ma istotne znaczenie na starcie edukacji szkolnej 
Waszych dzieci.

Czym jest Arkusz Gotowości Szkolnej?

Dokument  o  nazwie  Informacja  o  gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole
podstawowej,  który  Państwo  właśnie  otrzymujecie,  potwierdza opanowanie  wymagań
określonych  w  podstawie  programowej  wychowania  przedszkolnego,  wskazuje  osobiste
osiągnięcia i potrzeby dziecka oraz jego predyspozycje i uzdolnienia,  które dzięki Państwa
trosce  oraz indywidualnemu wsparciu  na  kolejnych etapach  kształcenia  mają  ogromną
szansę pięknie się rozwinąć.

Gminny program wsparcia indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży i jego cel.

Gmina  Miasta  Jaworzna,  w  ramach  programu  „Jaworzno  wspiera  Rodziny”,  rozpoczęła
budowę programu ukierunkowanego na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży w oparciu
o badanie  ich  predyspozycji  i  uzdolnień. W  odpowiedzialnej współpracy  Rodzica  z  kadrą
pedagogiczną przedszkoli i szkół możemy stworzyć naszym dzieciom szanse na życie z pasją
i naukę pełną satysfakcji.

Każdemu  Rodzicowi z  pewnością  zależy  na  szczęściu  swoich  pociech,  dlatego  celem
programu  obejmującego w sposób naturalny rodziców, uczniów i  nauczycieli jest  wsparcie
procesu  poznawania  mocnych  stron  dziecka,  ich  aktywizacji,  a  także  zapewnienie
harmonijnego rozwoju poprzez dobór efektywnych metod uczenia się.

Źródło wiedzy. Dlaczego warto się dzielić?

Potrzeby Twojego dziecka są priorytetem, a pomoc,  którą otrzyma dzięki  zaangażowaniu
środowiska  domowego  i  szkolnego,  zwiększy  szanse  na  wypracowanie  jego  sukcesu
edukacyjnego. Dlatego tak ważne jest, by niezwykle cenne źródło wiedzy, jakim jest Arkusz
Gotowości  Szkolnej  mogło  służyć  nauczycielowi  wychowawcy od  samego początku  nauki
dziecka  w  szkole.  Obserwacje  w  nim  zawarte są  niezbędne,  by  trafnie  rozpoznać
predyspozycje dziecka, rozwijać jego zdolności oraz wspierać pokonywanie trudności, a tym
samym przygotować do nowych, szkolnych wyzwań.

Biorąc pod uwagę szeroko rozumiane dobro dziecka,  ważne jest,  aby poprzez Państwa,
Arkusz Gotowości Szkolnej dotarł do wychowawcy Waszego dziecka w szkole. Dzięki tej
decyzji  Wasze  dziecko  łatwiej  odnajdzie  swoje  bezpieczne  miejsce  w  nowej,  szkolnej
rzeczywistości.
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