


„W ujęciu interakcyjnym przyjmuje się, iż gotowość 

szkolna dziecka jest nie tylko wynikiem „naturalnych 

procesów dojrzewania”, ale jest efektem interakcji 

czynników biologicznych, psychologicznych 

i społecznych.  

Ponadto jakość tej gotowości jest odzwierciedleniem 

jakości oddziaływań wychowawczych 

podejmowanych przez rodzinę, placówki wczesnej 

opieki, przedszkole i sąsiedztwo.” 
 

Broszura przygotowana na konferencję IBE: „Wsparcie procesu diagnozowania  

i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci” (marzec 2014), 

http://eduentuzjasci.pl/dziecko-nastolatek/index.php?l=konferencja 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA 
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DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA… 
 

… musi uwzględniać możliwie największą liczbę 

czynników warunkujących funkcjonowanie dziecka i 

dać odpowiedź na pytania: 
 

1.Jaki jest aktualny poziom rozwoju 

dziecka w poszczególnych 

obszarach jego funkcjonowania? 

2.Jakie są uwarunkowania 

sukcesów i trudności 

doświadczanych przez dziecko? 

3.Jakie są czynniki mogące wspierać 

jego rozwój i kompensować 

ewentualne posiadane deficyty? 



GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA 

GOTOWOŚĆ ŚRODOWISKA LOKALNEGO  

(W TYM SZKOŁY) 

GOTOWOŚĆ RODZINY 

GOTOWOŚĆ DZIECKA 



GOTOWOŚĆ ŚRODOWISKA LOKALNEGO  

(W TYM SZKOŁY) 

• dostęp do różnych form wsparcia dla 

dzieci i rodziców (świetlice, miejsca spotkań, 

poradnie, sąsiedztwo, itp.); 

 

• przygotowanie szkoły (nauczyciele 

przygotowani do pracy z dziećmi 6-cio letnimi, 

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole, warunki materialne i organizacyjne). 



GOTOWOŚĆ RODZINY 

• motywacja rodziców; 

• kompetencje wychowawcze; 

• ekonomiczne zasoby rodziny (zatrudnienie, 

warunki materialne); 

• społeczne zasoby rodziny (osoby wspierające 

rodzinę, struktura rodziny); 

• choroby przewlekłe; 

• czynniki patologiczne (przemoc, uzależnienia, 

itp.). 



GOTOWOŚĆ DZIECKA 

• motywacja dziecka (zainteresowania, ciekawość 

poznawcza, samodzielność, preferowane 

aktywności); 

• cechy osobowości i temperament; 

• dojrzałość dziecka (poznawcza, emocjonalna, 

społeczna) 

• choroby przewlekłe; 

• symptomy zaburzeń (dysfunkcje rozwojowe, 

nadruchliwość, itp.). 



DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA 



PROCEDURY W DIAGNOZIE  

GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA 
 

1.Zgłoszenie dziecka przez rodzica z informacją z 

przedszkola – wyznaczenie terminu. 

2. I wizyta – wywiad z rodzicem (ok. 1 godz.). 

3. II/III wizyta – spotkania z dzieckiem (po ok. 1-1,5 

godz.). 

4.Obiektywna analiza zebranego materiału (normy 

ogólnopolskie, prawidłowości rozwojowe). 

5. IV wizyta – spotkanie z rodzicem (ok. 20-30 min): 

omówienie wyników diagnozy, napisanie wniosku 

o wydanie opinii. 

6.Wydanie opinii przez PPP (do 30 dni). 



DANE W DIAGNOZIE  

GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA 

subiektywne Dane 
• Wywiad z rodzicem 

subiektywno-obiektywne Dane 
• Informacja o dziecku z przedszkola 
• Prace dziecka z przedszkola 
• Ocena funkcjonowania dziecka dokonywana w przedszkolu 

obiektywne Dane 
• Dokumentacja z opieki specjalistycznej 
• Badanie psychologiczne dziecka 



WYNIKI W DIAGNOZIE  

GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA 



ZALECENIA W DIAGNOZIE  

GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA  

1. Praca z dzieckiem ukierunkowana na stymulowanie 

jego rozwoju. 

2. Objęcie dziecka pomocą na terenie przedszkola w 

ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej: 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

• zajęcia logopedyczne; 

• inne. 

3. Praca dziecka z rodzicem w domu według 

wskazówek pedagogów. 

4. Współpraca przedszkola z rodziną – wspieranie w 

podnoszeniu kompetencji wychowawczych (np. 

warsztaty, Szkoła dla Rodziców).  



Dziękuję za uwagę! 

 
www.poradniamyslenice.pl 
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