
 

Kiedy i jak można odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego przez sześciolatka. 

W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego do lat sześciu wielu rodziców ma 

wątpliwości, czy ich dziecko poradzi sobie z nauką w klasie I. Część z nich decyduje się na 

zgłoszenie dziecka na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby specjaliści 

pomogli im w ocenie przygotowania ich pociechy do podjęcia roli ucznia. Dla rodziców 

sześciolatków, którzy mają obawy, czy ich dziecko sprosta wymaganiom szkolnym 

przygotowałyśmy wskazówki, które będą pomocne w ocenie gotowości szkolonej syna lub 

córki. W przypadku wątpliwości przede wszystkim warto porozmawiać z nauczycielką uczącą 

dziecko w ramach rocznego przygotowania szkolnego, która obserwowała jego rozwój przez 

kilka miesięcy. 

Co to jest  gotowość szkolna? 

Jest to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju psychofizycznego, który umożliwia dziecku 

przystosowanie się do nauki w szkole i podejmowanie zadań, jakie niesie ze sobą rola ucznia. 

Innymi słowy, to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju fizycznego, umysłowego, 

społecznego, emocjonalnego i motywacyjnego, który umożliwi dziecku zgodne 

współdziałanie w grupie rówieśników, naukę czytania, pisania i liczenia oraz dostosowanie 

się do nowych obowiązków. 

Jak wyglądają badania w poradni? 

Kiedy dziecko trafia na badania do poradni  zaczynamy  zawsze od  rozmowy z rodzicem na 

temat jego rozwoju i stanu zdrowia, zapoznajemy się też z informacjami otrzymanymi  od 

nauczycielki klasy zerowej.  

 

 

Psycholog i pedagog wykonują badania używając profesjonalnych narzędzi (testów) 

pozwalających ocenić rozwój dziecka w różnych sferach. Sprawdzane jest  przygotowanie do  

podjęcia nauki czytania i pisania oraz liczenia, radzenie sobie przez dziecko w sytuacji 

pojawienia się trudności, zdolność skupienia uwagi i umiejętność współpracy z dorosłym 

(słuchania i wykonywania poleceń). Logopeda (w razie potrzeby) sprawdza, czy dziecko 

potrafi poprawnie wymawiać wszystkie głoski, jakie występują w polskim języku. 



Oceniając gotowość szkolną w poradni dokonujemy  analizy funkcjonowania dziecka w 

następujących obszarach: 

 funkcje motoryczne – motoryka duża i motoryka mała oraz lateralizacja (dominacja w 

zakresie ręki, oka, nogi); 

 funkcje uwagi – uwaga dowolna, koncentracja, selektywność uwagi; 

 funkcje wzrokowo-przestrzenne – analiza i synteza wzrokowa, pamięć wzrokowa, 

orientacja przestrzenna; 

 funkcje słuchowo-językowe – pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa; 

 rozwój poznawczy – profil rozwoju intelektualnego, rozumowanie pojęciowe i 

niewerbalne; 

 rozwój językowy – wymowa, zasób słownictwa, komunikacyjna i ekspresyjna funkcja 

mowy. 

 rozwój emocjonalny – poczucie bezpieczeństwa, reakcja na separację od rodzica, 

kontrola emocji; 

 rozwój społeczny – przestrzeganie norm i zasad, kompetencje społeczne, adaptacja w 

nowych sytuacjach. 

 

 

 

Jakich umiejętności oczekujemy od sześciolatka, który rozpoczyna naukę w klasie I ? 

Samodzielność w zakresie samoobsługi: dziecko zakłada i zdejmuje odzież, samo je posiłki, 

potrafi sznurować buty, umie myć zęby, dba o czynności toaletowe. 

W zakresie rozwoju fizycznego i ruchowego: swobodnie przeciwstawia się sile ciążenia – 

potrafi skakać, wspinać się, utrzymywać odpowiednią postawę podczas chodzenia, biegania, 

stania, siedzenia; stoi na jednej nodze przez kilka sekund, chodzi  wzdłuż linii stopa za stopą; 

naśladuje ruchy, dowolnie kieruje ruchem ciała.  



W zakresie sprawności manualnej: ma wykształcony prawidłowy chwyt pisarski – 

narzędzie do pisania trzymane jest przez trzy palce: kciuk, palec wskazujący i środkowy; 

posługuje się dziecięcymi nożyczkami, lepi z plasteliny proste kształty, posługuje się 

pędzlem. 

W zakresie percepcji wzrokowej: rozpoznaje kształty realnych przedmiotów oraz kształty 

podstawowych figur geometrycznych; dostrzega podobieństwa i różnice w rysunkach; układa 

obrazki, puzzle i mozaiki. 

W zakresie koordynacji ręka –oko: naśladuje wzory graficzne (zygzaki, fale, pętelki), 

rysuje postać człowieka stosując złożony schemat (wiele części ciała z zaznaczonymi 

szczegółami), rysuje koło, kwadrat, trójkąt. 

W zakresie orientacji przestrzennej: potrafi wskazać swoja prawą i lewą stronę ciała oraz 

pokazać te kierunki w przestrzeni;  rozumie pojęcia: „Na górze kartki, na dole kartki ,po 

lewej stronie, po prawej stronie.” 

W zakresie mowy: rozumie polecenia i wypowiedzi rozmówcy, odpowiada na pytania, 

wypowiedzi są ukształtowane zgodnie ze strukturami języka ojczystego, a aparat mowy jest 

gotowy do artykulacji wszystkich głosek. 

W zakresie funkcji słuchowych: słucha krótkich opowiadań i potrafi powtórzyć ich treść; 

zapamiętuje proste wierszyki i rymowanki; potrafi wyróżnić wyrazy w prostym zdaniu,  

podzielić wyraz na sylaby, wyróżnić poszczególne głoski w prostych wyrazach, „złożyć” 

proste wyrazy z sylab i głosek, rozróżnia wyrazy brzmiące podobnie (np. koza-kosa). 

W zakresie myślenia: jest zdolne do wnioskowania przyczynowo – skutkowego (np. rozumie 

i układa kilkuelementowe historyjki obrazkowe), potrafi klasyfikować obiekty (np. 

pogrupować produkty spożywcze na owoce, warzywa, pieczywo, nabiał lub posortować 

klocki według koloru lub kształtu). 

W  sferze emocjonalnej : cechuje je pewna równowaga psychiczna, a siła jego reakcji jest 

adekwatna do siły bodźca; nie zniechęca się zbyt szybko, gdy napotyka na trudności; potrafi 

poprosić osobę dorosłą o pomoc, gdy sobie z czymś nie radzi. 

W  sferze społecznej : rozumie podstawowe zasady społeczne (co wolno, a czego nie wolno 

robić)  i potrafi zazwyczaj zgodnie z nimi się zachowywać;   słucha poleceń nauczyciela 

kierowanych do grupy i stara się je dobrze wykonać ; współdziała w grupie z innymi dziećmi: 

potrafi się z nimi bawić, jest skłonne do udzielenia innemu dziecku pomocy. 

 



 

 

Kiedy poradnia wydaje opinię  o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego? 

Opinię taką wydajemy na podstawie przeprowadzonych w poradni badań oraz informacji 

otrzymanych z przedszkola/szkoły od nauczycielki, która obserwowała dziecko przez cały rok 

szkolny. Bierzemy też pod uwagę informacje otrzymane od rodzica. Odroczenie spełniania 

obowiązku szkolnego na rok mogą otrzymać przede wszystkim te dzieci, u których 

stwierdzimy opóźnienia w sferze poznawczej (słaba gotowość do nauki czytania, pisania, 

liczenia). W uzasadnionych przypadkach taką opinię wydajemy również, gdy dziecko jest 

jeszcze niegotowe pod względem emocjonalnym i/lub społecznym do podjęcia roli ucznia. 

Odroczenie dotyczyć też może dzieci z poważnymi problemami zdrowotnymi, w 

szczególności tych,  które są w trakcie leczenia lub rehabilitacji po zabiegach medycznych, a 

także ze znacznymi opóźnieniami w rozwoju fizycznym. 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych (które posiadają orzeczenie o kształceniu 

specjalnym) dziecko może być odraczane od spełniania obowiązku szkolnego dwukrotnie.  

Odroczenia dokonuje się w szkole, w której obwodzie dziecko mieszka. Rodzice składają   

wniosek do dyrektora szkoły, do którego należy dołączyć opinię o odroczeniu spełniania 

obowiązku szkolnego, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych również orzeczenie o 

kształceniu specjalnym na etapie wychowania przedszkolnego. 

Opinię o odroczeniu wydajemy w poradni na pisemny wniosek rodzica i to on decyduje, czy 

przedstawi ją dyrektorowi szkoły, czy zatrzyma dla siebie informacje w niej zawarte. W 

przypadku, gdy mimo braku gotowości szkolnej u dziecka, rodzic nie jest zainteresowany 

odroczeniem obowiązku szkolnego, na wniosek rodzica wydajemy opinię, która opisuje 

funkcjonowanie dziecka w różnych sferach, występujące u niego opóźnienia i deficyty 

rozwojowe oraz zalecamy  dostosowanie wymagań edukacyjnych i proponujemy formy 



pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi dziecko powinno zostać objęte w szkole w 

celu stymulowania jego rozwoju. 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy na konsultacje do poradni w Oleśnicy  oraz w 

Sycowie. W tym celu wystarczy umówić się telefonicznie w sekretariacie. 

 

PPP w Oleśnicy:  71 314 32 78                                      Gabinet w Twardogórze : 71 314 01 93 

PPP w Sycowie:62 785 27-08 

 

 

Opracowały:  

Agnieszka Zachodni- psycholog w  PPP w Oleśnicy 

Małgorzata Nowak-dyrektor ZPPP w Oleśnicy 

 

 


