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W odpowiedzi na pismo Pani i Panów Posłów w sprawie reformy podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, pragnę zapewnić,
iż kwestia równego dostępu do nauki wszystkich dzieci 6-letnich jest przedmiotem
ciągłego zainteresowania ze strony kierowanego przeze mnie Biura. W załączeniu
przesyłam do wiadomości Pani i Panów Posłów kopię jednego z wystąpień, jakie
w ostatnim czasie skierowałem w tej sprawie do Minister Edukacji Narodowej - Pani
Katarzyny Hall. W odpowiedzi Pani Minister zapewniła mnie, że praca z dzieckiem
sześcioletnim opiera się o faktyczne rozpoznanie potrzeb i możliwości wychowanków
i jest

zindywidualizowana

(kopia

pisma

w

załączeniu).

Jednocześnie

pragnę

poinformować, iż mając na uwadze kierowane w tej sprawie skargi, zwróciłem się do
wszystkich kuratorów oświaty z prośbą o przekazanie danych dotyczących szkół,
w

których

w

roku

szkolnym

2009/2010

naukę

rozpocznie

najwięcej

dzieci

sześcioletnich, a także tych placówek, gdzie z uwagi na złe warunki organizacyjne,
dyrektor szkoły w oparciu o art. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz.
458), odmówił przyjęcia do klasy pierwszej dzieci w wieku lat sześciu. Z zebranych do
chwili obecnej informacji wynika, że przypadki odmowy przyjęcia dziecka 6-letniego
do szkoły podstawowej są sporadyczne. Mając powyższe na uwadze można uznać, że

2
wprowadzona zmiana wieku obowiązkowego nauczania co do zasady nie zamyka
dzieciom sześcioletnim w tzw. okresie przejściowym (lata szkolne 2009/2010 2011/2012) możliwości nauki według podstawy programowej przewidzianej

dla

uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej, a decyzję odnośnie do tej kwestii
pozostawia rodzicom dziecka. Niezależnie od powyższego, mając na uwadze wagę
poruszonego przez Państwa problemu, pragnę poinformować, iż pracownicy mojego
Biura przeprowadzą w bieżącym roku szkolnym wizytację wybranych placówek
oświatowych

pod

kątem

zarówno

ich

przygotowania

do

pracy

z

dzieckiem

sześcioletnim, jak i sposobu i zakresu przerabianego podczas zajęć przedszkolnych
i szkolnych materiału programowego.

