Dojrzałość szkolna : pakiet edukacyjny
Prawo
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090040017
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102281487
Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw
Ustawa dopuszczająca nauczanie dzieci sześcioletnich w szkole podstawowej.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560458

Zasoby internetu
Multimedia
Dojrzałość szkolna : moje dziecko w szkole / Agnieszka Pawłowska
Formy wspomagania percepcji słuchowej, wzrokowej, manualnej i grafomotoryki, wykaz zdolności
i umiejętności dzieci 5-letnich odpowiednio przygotowanych do podjęcia obowiązków szkolnych.
http://www.alf.home.pl/Agnieszka/pliki%20do%20pobrania/DOJRZALOSC_SZKOLNA.pps
Dojrzałość szkolna dziecka podejmującego naukę / Aneta Zawalska
M. in. ankieta dla rodziców, omówienie ankiety.
http://zawalskaaneta.republika.pl/dojrzalosc%20szkolna.htm
Artykuły
Test dojrzałości szkolnej / Ewa Biegańska
http://www.pspradoszewice.republika.pl/test.htm
Dojrzałość szkolna / Barbara Borowska, Kinga Łęgowik-Gwiazda
Wykaz umiejętności praktycznych i zasób wiedzy dziecka sześcioletniego, które osiągnęło dojrzałość
do nauki szkolnej. Wykaz podzielony na sfery: rozwój fizyczny, intelektualny i emocjonalnospołeczny.
http://poradnia.gliwice.pl/Artykuly/Download/dojrzalosc_szkolna.doc
Dojrzałość szkolna / Małgorzata Bożek
Rozwój dziecka w trzech sferach: fizycznej, umysłowej i uczuciowo-społecznej oraz cechy dziecka
gotowego do podjęcia nauki i takiego, które wykazuje brak takiej gotowości.
http://www.sp7zamosc.republika.pl/pliki/Dojrzalosc%20szkolna.doc
Dojrzałość szkolna / Maria Stebel
Przejawy gotowości szkolnej według różnych koncepcji, kompetencje dziecka do nauki czytania
i pisania, do nauki matematyki oraz w zakresie rozwoju mowy.
http://podn.wodzislaw.pl/pliki/wychprzedszk/stebel001.doc

Dojrzałość szkolna dzieci / Helena Cisowska
Rola wychowania przedszkolnego w osiąganiu dojrzałości szkolnej, zadania dla rodziców
wspomagające rozwój kompetencji szkolnych, lista umiejętności dziecka rozpoczynającego naukę.
http://www.awans.net/strony/wychowanie_przedszkolne/cisowska/cisowska1.html
Dojrzałość szkolna dziecka 6 letniego / Urszula Żugaj
Charakterystyka dziecka przygotowanego do nauki w szkole i jego umiejętności, czynniki i warunki
mające wpływ na dojrzałość szkolną.
http://www.przed.webd.pl/publikacje/p47.php
Dojrzałość szkolna dziecka / Beata Grzelczak
Charakterystyka dziecka dojrzałego pod względem fizycznym, umysłowym i emocjonalnospołecznym do podjęcia nauki w szkole, dojrzałość do czytania i pisania oraz nauki matematyki,
lista różnych umiejętności, które powinno posiadać dziecko wstępujące do szkoły.
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=223
Dojrzałość szkolna / Jolanta Maruszewska
Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, sposoby wspomagania dziecka
w osiąganiu dojrzałości w różnych sferach rozwoju.
http://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5014
Dojrzałość szkolna gwarancją sukcesu szkolnego / Alina Mrozik
Teoretyczne kryteria dojrzałości szkolnej, charakterystyka dojrzałości dziecka w sferze fizycznej,
umysłowej, społecznej i emocjonalno-wolicjonalnej.
http://www.kajet.pl/publikacje-43.html
Metoda obserwacji skróconej i karta badania dojrzałości szkolnej dziecka 7-letniego / Marlena
Bieńkowska
http://www.nauczyciel.szm.com/nauczaniepoczatkowe/Bienkowskametoda.htm
Dojrzałość szkolna
Cechy dziecka gotowego do podjęcia nauki szkolnej, zestaw pytań o umiejętności i kompetencje
dziecka wstępującego do szkoły.
http://www.sosw.edu.lodz.pl/Programy/pro7dojrz.doc
Dojrzałość szkolna warunkiem powodzenia w nauce
Rozwój psychofizyczny dziecka gotowego do podjęcia nauki w szkole, czynniki mające wpływ na
dojrzałość szkolną, wykaz umiejętności dziecka sześcioletniego.
http://www.przedszkola.edu.pl/_publikacje06/DOJRZALOSC_SZKOLNA.doc
O dojrzałości szkolnej dziecka / Beata Grzybowska
Rozwój psychofizyczny dziecka rozpoczynającego naukę szkolną, zadania dla rodziców w zakresie
kształtowania dojrzałości szkolnej.
http://www.gimkorycin.com.pl/beata_grzybowska_O_%20dojrzalosci_%20ucznia.htm
Diagnozowanie dojrzałości szkolnej – zbyteczność czy konieczność / Katarzyna DmitrukSierocińska
Artykuł w czasopiśmie Aspekty 2004 nr 2: prezentacja wymagań stawianych dziecku
rozpoczynającemu naukę w szkole, diagnozowanie dojrzałości szkolnej metodą studium
indywidualnego przypadku, zestaw pytań do diagnozy gotowości szkolnej.
http://www.bialystok.edu.pl/cen/archiwum/aspekty/aspekty_2_21_2004/art14.htm

Dojrzałość szkolna i dojrzałość do nauki matematyki / Danuta Korycik
http://www.profesor.pl/mat/na2/na2_dako_020103_2.php
Dojrzałość szkolna uczniów klasy pierwszej / Elżbieta Piekarczyk
Rozwój fizyczny i umysłowy pod kątem nauki czytania i pisania oraz matematyki, dojrzałość
społeczna i emocjonalna, wskazania dla rodziców.
http://www.sp32.lublin.pl/pliki/referaty/dojrzalosc_szkolna.pdf
Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak
Warunki dojrzałości dziecka w różnych sferach, różnice w pojęciach gotowość szkolna i dojrzałość
szkolna.
http://images.nexto.pl/upload/wysiwyg/magazines/2009/raabe/public/wych_w_przedszk_200908_d
emo.pdf
Najważniejsze to dobrze zacząć : jak pomóc dziecku osiągnąć sukces szkolny? / Katarzyna
Farbaniec
Dojrzałość szkolna w różnych sferach, rola rodziców, propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających,
przygotowanie do nauki pisania.
http://przedszkole127krakow.pl/dojrzalosc_szkolna.html
Dojrzałość szkolna - gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego / Anna Szczepańska
Dojrzałość umysłowa, społeczna, fizyczna i emocjonalna, czynniki wpływające na dojrzałość
szkolną, wyznaczniki dojrzałości, wspomaganie dziecka.
http://www.polkowice.edu.pl/dojrzalosc.doc
Dojrzałość szkolna jako wyznacznik jakości funkcjonowania dziecka w roli ucznia / Beata Olszak
Odpowiedni poziom rozwoju dziecka do podjęcia nauki w różnych sferach funkcjonowania.
http://logopeda.pl/Dojrzalosc-szkolna-jako-wyznacznik-jakosci-funkcjonowania-dziecka-w
%C2%A0roli-ucznia,1069
Wspieranie dziecka w osiąganiu dojrzałości szkolnej / Danuta Krzywoń
Badanie dojrzałości szkolnej, zaburzenia rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, dojrzałość do
nauki czytania i pisania.
http://www.sbc.org.pl/Content/22115/krzywon.pdf
Zestawienia bibliograficzne
Dojrzałość szkolna : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009
Wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism.
http://www.przemysl.pbw.org.pl/index.php/aktualnosci/zestawienia-bibliograficzne/34-zestawieniabibliograficzne/218-dojrzao-szkolna
Dojrzałość szkolna
Zestawienie bibliograficzne obejmuje książki oraz artykuły z czasopism z lat 2002-2009.
http://www.bpt.edu.pl/Zestawienia_bibliograficzne/DOJRZALOSC%20SZKOLNA.doc

Bibliografia
Zestawienie bibliograficzne jest uzupełnieniem bibliografii prezentowanych powyżej. Wszystkie
materiały są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul.
Komorowicka 48 w Czytelni (cz) lub Wypożyczalni (w).
Książki (lata 2009-2013):
1. Badanie gotowości szkolnej : materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. Wyd. 3. - Warszawa : "Nowa Era", 2012
cz 66684, w 67468
2. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? : zawiera praktyczne testy / Frauke MeindersLücking, Susanne Loy. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009
w 61689
3. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety
Marek i Joanny Łuczak ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo
Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010
cz 64888
4. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla nauczyciela / [Ewa
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6. Jak moje dziecko może się stać pewne siebie : zawiera praktyczne testy / Klaus Utz ; [tł. Edyta
Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009
w 62341
7. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program
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8. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację
dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
- Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011
cz 65542, w 65543
9. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej ; Wyższa
Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010
cz 64747
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cz 64806
Artykuły z czasopism (lata 2011-2013):
1. A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012,
nr 4, s. 36-38
2. Czy posłać sześciolatka do szkoły? / Dorota Michałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7,
s. 57
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Polecane czasopisma publikujące artykuły o dojrzałości szkolnej
Czasopisma są dostępne w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul.
Komorowicka 48.
1. Bliżej Przedszkola
2. Edukacja i Dialog
3. Nauczanie Początkowe
4. Wszystko dla Szkoły
5. Wychowanie na co dzień
6. Wychowanie w Przedszkolu
7. Życie Szkoły
Opracowała: Małgorzata Czub

