List otwarty
Szanowni Rodzice,
SZKOŁA DLA SZEŚCIOLATKA TO NIE ZAKOŃCZENIE ETAPU DZIECIŃSTWA,
ALE SZANSA NA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I ZDOLNOŚCI

W życiu każdego z nas liczą się różne idee i wartości, wśród których wyodrębniamy wartość
uniwersalną, którą jest edukacja. Dziecko – jego losy i warunki, w jakich dorasta to kwestia
najważniejsza dla Rodziców, a także dla Wójta Gminy Celestynów, Dyrektorów szkół i przedszkoli.
W wielu rodzinach najbliższe tygodnie będą czasem podejmowania trudnych wyborów
i decyzji o rozpoczęciu przez sześciolatki nauki w klasie pierwszej i kontynuowaniu nauki przez
dzieci
w kasach I - II. Zastanówcie się Państwo, czego Wasze dziecko nauczy się ponownie
w oddziale przedszkolnym, klasie I – II.
Przeprowadzone badania wykazują, że dzieci
rozpoczynające naukę w wieku sześciu lat osiągają lepsze wyniki niż ich rówieśnicy, którzy później
poszli do szkoły. Pierwsza klasa to pierwsze kroki w uczeniu się czytania, pisania i matematyki.
Nikt nie oczekuje, ani nie wymaga od dzieci biegłości i precyzji w tych zakresach.
Na podstawie opinii wychowawców uczniów z klas pierwszych (ur.2009) i klas drugich
(urodzonych w I połowie 2008) zdecydowana większość uczniów osiąga odpowiedni poziom wiedzy
i umiejętności zgodny z wymaganiami określonymi w podstawie programowej. W związku z tym,
zachęcamy Państwa do kontynuowania nauki w klasach programowo wyższych. Jesteśmy
przekonani, że Wasze dzieci są dobrze przygotowane do realizacji podstawy programowej w
klasach drugich i trzecich. Placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Celestynów
gwarantują optymalny rozwój dziecka (dostosowane sale, pomieszczenia sanitarne, wykwalifikowana
kadra pedagogiczna) do pracy. Liczne osiągnięcia szkół w zakresie dydaktyki i wychowania, sportu
oraz artystyczne świadczą o wysokim poziomie nauczania.
Zachęcamy Państwa do wizyty w szkole i rozmowy z
nauczycielami, którzy już
są wychowawcami w klasach pierwszych i drugich lub z wychowawcami, którzy za kilka miesięcy
mogą być nimi w klasach pierwszych.
Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w oddziale przedszkolnym pozostaje tym samym
dzieckiem, ale w pierwszej klasie ma szansę pójść o krok dalej. Czas nauki w pierwszej klasie nie jest
podzielony na lekcje. O tym, ile trwają zajęcia decyduje nauczyciel na podstawie możliwości dzieci .
Dzieci uczą się przez zabawę w „ swojej” sali, która jest odpowiednio wyposażona. Dużo rysują,
śpiewają, konstruują. Nauczyciele są przygotowani do pracy z najmłodszymi. Biorą pod uwagę
możliwości skupiania uwagi, sprawność rąk i tempo pracy każdego dziecka. Metody pracy
są różnorodne i dostosowane do potrzeb uczniów. Podobnie ilość czasu spędzonego z podręcznikiem
jest dostosowana do możliwości dzieci.
Jeżeli cokolwiek budzi Państwa najmniejsze wątpliwości, zapytajcie nauczyciela –
wychowawcę, pedagoga w szkole, nauczyciela w przedszkolu lub specjalistę z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Otwocku.
Szanowni rodzice, wierzymy, że dokonacie dobrego wyboru. Jesteśmy przekonani, że decyzja
o rozpoczęciu edukacji szkolnej w wieku 6 lat to mądre wspieranie dzieciństwa.
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