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agadnienie dojrzałości szkolnej (gotowości szkolnej) stanowi od dawna przedmiot 
zainteresowań zarówno pedagogów, jak i psychologów. Poszukiwanie jej 
kryteriów ma bardzo długą historię. Opracowano szereg testów, które służą do 

badania dojrzałości szkolnej. Prowadzono liczne badania, jednak wiele problemów 
pozostaje wciąż niewyjaśnionych.  

W 2004 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na wybór projektu do 
realizacji pt. „Badanie stopnia przygotowania sześciolatków do nauki szkolnej”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006. Z pięciu złożonych 
projektów akceptację i dofinansowanie uzyskał projekt Akademii Świętokrzyskiej 
pt. „Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej”. Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej przeznaczył na ten cel 8,5 mln złotych. 

Patronat nad realizacją projektu objął Rektor Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kocha-
nowskiego w Kielcach – prof. zw. dr hab. Regina Renz. 

Patronat honorowy przyjęli na siebie: Wicepremier, Minister Edukacji Narodowej  
– Roman Giertych, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów – Przemysław Gosiewski, Wojewoda Świętokrzyski – Grzegorz 
Banaś, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubus, Prezydent Miasta 
Kielce – Wojciech Lubawski.  

Patronat medialny objęły: Radio Kielce, TVP Kielce oraz wydawnictwa: „Wychowanie 
w Przedszkolu”, „Życie Szkoły”, „Bliżej Przedszkola”. 

W związku z realizacją projektu podjęte zostały również różnorodne działania 
upowszechniające. Jednym z nośników informacji była prasa ogólnokrajowa – głównie 
„Gazeta Wyborcza”. 

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych badań w szkołach 
podstawowych i przedszkolach, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, podczas zajęć na próbie 
badawczej 70 tysięcy dzieci sześcioletnich, 70 tysięcy rodziców oraz 6 tysięcy nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Zakładana procedura miała 
charakter badań powtarzalnych, panelowych (z użyciem tych samych narzędzi badań). Badania 
prowadzone były w dwóch etapach i stanowiły względem siebie materiał empiryczny, 
weryfikujący pozyskane dane. W I etapie, realizowanym za pomocą wyodrębnionego operatu 
losowania, pobrana została próba licząca około 35 tysięcy sześciolatków. Zbadane zostały 
wszystkie aspekty przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej, określone dla badań 
konceptualizacji dojrzałości (gotowości) szkolnej. Etap II stanowił powtórzenie badania 
według tego samego operatu, jaki zastosowany był w etapie I. 

Z 
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Badania prowadzone były przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształ-
cenia Praktycznego oraz Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w całym kraju. 

Realizację badań w terenie zapewniały zespoły badawcze, składające się z odpowiednio 
przygotowanych do badań pedagogów, psychologów, nauczycieli wychowania fizycznego 
i pielęgniarek, pracujących pod kierunkiem koordynatorów. Każdy 11-osobowy zespół 
przebadał od 500 do 600 dzieci sześcioletnich. (Były to badania indywidualne, a więc czaso-
chłonne – 5 specjalistów badało jedno dziecko pod kątem różnorodnych sfer rozwoju.) 

Głównym celem badań była: „diagnoza przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia 
edukacji szkolnej. Diagnozą objęte zostały podstawowe sfery rozwoju dziecka: rozwój 
fizyczny, motoryczny, umysłowy, społeczno-emocjonalny i zdrowie oraz warunki 
środowiskowe i wychowawcze, w których przebiega jego rozwój. Projekt zakładał też 
określenie różnic w poziomach rozwoju danych sfer i przygotowania do nauki w zależności od 
płci, środowiska zamieszkania oraz rodzaju placówki wychowania przedszkolnego”1. 

Realizacja projektu badawczego przebiegała w pięciu etapach. 
I ETAP – PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ 

 X – XI – XII 2005 r. – organizacja Biura Projektu, podpisanie umów, komple-
towanie personelu, nawiązanie kontaktów z kuratorami we wszystkich woje-
wództwach w celu wytypowania managerów wojewódzkich, koordynatorów badań 
oraz osób do prowadzenia badań i utworzenie zespołów badawczych według 
złożonej i przedstawionej w projekcie struktury. Tworzenie procedur związanych 
z funkcjonowaniem Biura Projektu oraz procedur dotyczących realizacji badań. 

II ETAP – SZKOLENIA 

 I 2006 r. – przygotowanie narzędzi badawczych, przygotowania do szkoleń, druk 
narzędzi. 

 II – III 2006 r. – przeprowadzenie kompleksowych szkoleń wszystkich zespołów 
badawczych, przekazanie materiałów i narzędzi badawczych; promocja projektu 
w mediach i na stronie internetowej. 

III ETAP – REALIZACJA PIERWSZEJ SEKWENCJI BADAŃ 

 IV – V 2006 r. – realizacja badań oraz kompletowanie materiałów badawczych 
przez koordynatorów zespołów. Spotkania, konsultacje i kontrole prawidłowości 
przeprowadzanych badań. 

 VI – VII – VIII – 2006 r. transport badań do Biura Projektu, spotkanie podsumo-
wujące I sekwencję badań, sprawdzenie kompletności badań, wprowadzanie 
i scalanie danych, opis badań. 

IV ETAP – REALIZACJA DRUGIEJ SEKWENCJI BADAŃ 

 IX – X 2006 r. – realizacja badań oraz kompletowanie badań przez koordynatorów 
zespołów. Transport badań do Biura Projektu. Spotkania, konsultacje i kontrole 
prawidłowości przeprowadzanych badań. 

 XI – XII 2006 r. – wprowadzenie danych do systemu komputerowego. 

V ETAP – PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI ORAZ KONFERENCJI 

 I 2007 r. – scalanie danych, opis badań. 

                                                 
1  A. Kopik, Cele i koncepcja badań, [w:] Sześciolatki w Polsce. Raport 2006. Diagnoza badanych sfer rozwoju, pod red. A.Kopik,  

Kielce 2007, s. 12. 
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 II – IV 2007 r. – przygotowanie programu konferencji oraz wystąpień, przygoto-
wanie i druk raportów ministerialnych i wojewódzkich. 

 V 2007 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, rozliczenie i zakończenie projektu2. 
 

W dniach 14–15 maja br. w Kielcach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
podsumowująca projekt badawczy: Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej, prowadzona 
przez dr Aldonę Kopik z Akademii Świętokrzyskiej (Zarządzającą Projektem). 

W programie przewidziano wystąpienia (wykłady) zaproszonych gości, m.in. prof. dr. 
hab. Mirosława Szymańskiego nt. Wyrównywanie szans edukacyjnych jako problem 
polityki oświatowej, dr hab. Bożeny Suchackiej nt. Edukacji dzieci w wieku przedszkolnym 
– teoria i praktyka, prof. dra hab. Edwarda Mleczki nt. Rozwój dzieci miejskich i wiejskich 
– mit czy rzeczywistość, dr. n. medycznych Joanny Mazur nt. Zdrowie psychospołeczne 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz dr. n. medycznych Zdzisława Domagały nt. Ocena 
rozwoju dziecka w praktyce pediatrycznej.  

Prezentacja wyników dotyczyła ogólnej charakterystyki placówek, w których prowa-
dzono badania. W badanych placówkach, w liczbie 1316 w próbach losowych oraz 
48 w próbach celowych3, zlokalizowanych w całym kraju, w różnych środowiskach 
(w miastach i na wsiach), przeprowadzono badania metryczkowe placówek. Informacji 
udzielali dyrektorzy, wypełniając kwestionariusz uwzględniający wybrane elementy „życia” 
placówek, takie jak: stołówka, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, sprzęt RTV/video, 
boisko itp4. 

Projekt badań, według założeń jego autorów, obejmował trzy wzajemnie od siebie 
zależne moduły badawcze: Rodzic – Dziecko – Nauczyciel.  

Moduł – Rodzic stanowił badania pod kątem statusu społeczno-ekonomicznego, 
a mianowicie: wykształcenia rodziców (badania wskazują, iż matki są nieco lepiej 
wykształcone od ojców), sytuacji zawodowej (co druga matka pracuje w pełnym wymiarze 
godzin, co trzeci ojciec), aspiracji edukacyjnych rodziców wobec dzieci (rodzice pragną 
lepszej pozycji społecznej dla swoich dzieci określonej wykształceniem, niż mają sami, 
preferując wykształcenie zawodowe częściej dla chłopców). 

Moduł – Rodzic miał charakter uzupełniający do podstawowego zamierzenia 
badawczego, jakim było Dziecko. 

Moduł – Dziecko obejmował prezentację podstawowych wyników przeprowadzonych 
badań pod kątem: 

 oceny zdrowia dziecka – zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, opieki 
medycznej i psychopedagogicznej. 
Wnioski z badań: 
„Z uwagi na fakt występowania różnych wad wrodzonych i rozwojowych (ponad 9%), 
chorób przewlekłych (ok. 30%), urazów i zatruć (ponad 3%) oraz problemów 
zdrowotnych, np.: ze słuchem (3%), wzrokiem (7%), mówieniem (8%) czy 
poruszaniem się (1%), które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i przystosowanie 
dziecka do nauczania instytucjonalnego, należy objąć dzieci z niepełną gotowością 

                                                 
2  http://www.6latki.pl 11.05.2007. 
3  B. Walasek, Ogólna charakterystyka placówek, [w:] Sześciolatek w Polsce, op. cit., s. 37. 
4  Tamże, s. 37.  
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zdrowotną pomocą medyczną, psychologiczną i pedagogiczną w celu wyrównania ich 
szans edukacyjnych a w przyszłości życiowych. 
Wskazana byłaby: 
– eliminacja czynników usposabiających i przyczynowych, mających wpływ na 

powstawanie wad rozwojowych, chorób przewlekłych i niepełnosprawności, w tym 
czynników środowiskowych i wynikających z roli dziecka jako konsumenta, 

– pełna realizacja powszechnych badań profilaktycznych w placówkach podstawowej 
opieki zdrowotnej i w placówkach oświatowo-wychowawczych z kluczową rolą 
pediatrów, 

– rozwój wczesnej diagnostyki m.in. wad rozwojowych, chorób uwarunkowanych 
genetycznie, chorób metabolicznych, alergicznych, neurologicznych”5. 

 rozwoju fizycznego i aktywności ruchowej – wskaźników rozwoju fizycznego, 
otłuszczenia, aktywności ruchowej. 
Wnioski z badań: 
– Rozwój fizyczny okazał się istotnym czynnikiem różnicującym badanych 

sześciolatków. Wyższe parametry rozwojowe zgodnie z oczekiwaniem osiągnęły 
dzieci w pierwszej sekwencji badań. Zestawiając wyniki chłopców i dziewcząt 
stwierdzono wyższe wartości we wszystkich parametrach u chłopców. Analizując 
zróżnicowanie ze względu na środowisko zamieszkania, stwierdzono wyższe 
wartości cech u dzieci z miasta. 

– Zaobserwowane u dzieci różnice w otłuszczeniu były wyraźne w obu sekwencjach 
badań. Większą grubością fałdów skórno-tłuszczowych charakteryzowały się 
dziewczęta. Zaobserwowano też wyraźną tendencję do osiągania wyższych 
wskaźników otłuszczenia u dzieci miejskich. 

– W opinii rodziców, ok. 60% dzieci było aktywnych fizycznie na poziomie średnim. 
Różnice w aktywności między chłopcami i dziewczętami, zwłaszcza w grupie 
największej częstości zajęć ruchowych (aktywność duża), na korzyść chłopców, 
potwierdzają znany z literatury niższy jej poziom u dziewcząt już w tym wieku. 
W porównaniu do dzieci wiejskich korzystniej wypadła aktywność ruchowa 
badanych pochodzących z miasta”6. 

 sprawności fizycznej – sprawności motorycznej, umiejętności ruchowych, 
lateralizacji. 
Wnioski: 
„Sprawność motoryczna w istotny sposób różnicuje badane sześciolatki. 
Zaobserwowano wyraźne różnice dymorficzne w większości badanych zdolności 
motorycznych. Potwierdza to dotychczasowe badania nad zróżnicowaniem 
międzypłciowym dzieci w wieku przedszkolnym, z których wynika sprawnościowa 
przewaga chłopców nad dziewczętami pod względem mocy, siły i szybkości. 
Zaobserwowano wyższy poziom większości badanych zdolności motorycznych u dzie-
ci zamieszkujących środowisko miejskie. Zjawisko to jest szczególnie wyraźne u chłop-
ców (w obu etapach) i u dziewcząt (II etap badań). Dzieci wiejskie charakteryzują się 
lepszym poziomem poczucia równowagi (u obu płci) i siły ramion (u dziewcząt)”7. 

                                                 
5  E. Szumilas, Sześciolatki w Polsce – wybrane aspekty zdrowia, Raport z badań, Kielce 2006, s. 54. 
6  M. Markowska, Sześciolatki w Polsce – rozwój fizyczny i aktywność ruchowa, Raport z badań, Kielce 2006, s. 84. 
7  E. Cieśla, Sześciolatki w Polsce – sprawność fizyczna, Raport z badań, Kielce 2006, s. 102. 
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 rozwoju umysłowego – oceny psychometrycznej, dojrzałości szkolnej, wybranych 
umiejętności szkolnych. 
Wnioski z badań: 
„Ogólny poziom dojrzałości szkolnej badanych dzieci oceniono jako dobry. Analizy 
potwierdziły zakładany, wyższy poziom dojrzałości u dzieci kończących edukację 
przedszkolną, niż u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie. (…) Nie 
stwierdzono różnic w poziomie dojrzałości szkolnej dzieci miejskich i wiejskich 
kończących edukację przedszkolną, natomiast wyraźne różnice na korzyść dzieci 
miejskich występują u dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie. (…) Poziom 
rozwoju umysłowego badanych dzieci oszacowany na podstawie indywidualnych 
wyników można ocenić jako dobry. Zarówno w I, jak i w II sekwencji badań wyniki 
przeciętne stanowiły ponad 50%. Wyższe wyniki uzyskały dzieci badane w I sekwencji 
niż w II (zmiana wieku metrykalnego o pół roku zmienia wyniki). Im dziecko jest 
starsze, tym wyższe wyniki uzyskuje w teście. (…) Bardzo wyraźne różnice 
zaobserwowano w poziomie rozwoju umysłowego dzieci miejskich i wiejskich w obu 
sekwencjach na korzyść dzieci z miasta. 
W każdej sekwencji najwyższe wyniki uzyskały badane dzieci w zakresie gotowości do 
czytania i do liczenia, a najwyższe w zakresie rozumowania. (…) W badaniach 
I sekwencji nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy chłopcami i dziewczętami, 
dziećmi wiejskimi i miejskimi, ani między dziećmi uczęszczającymi do szkół i przed-
szkoli. Analiza porównawcza wyników chłopców i dziewcząt pokazała, że wyższe 
wyniki w gotowości do czytania, pisania, liczenia oraz w zakresie rozumowania 
uzyskały dziewczęta. Zdecydowanie wyższy poziom we wszystkich ocenianych aspek-
tach gotowości prezentowały dzieci miejskie i dzieci uczęszczające do przedszkoli”8.  

 rozwoju społeczno-emocjonalnego – poczucia kontroli, rozwoju społecznego i sfery 
emocjonalnej w opiniach nauczycieli (samodzielność, kontakty koleżeńskie, przestrze-
ganie norm i reguł współżycia w grupie, współdziałanie, stosunek do zadań, zdolność 
kontroli emocji, sposób reagowania na niepowodzenia). 
Wnioski z badań:  
„Nie wszystkie dzieci sześcioletnie osiągają pełną dojrzałość społeczno-emocjonalną 
do podjęcia roli ucznia. Średnio 80%–90% dzieci uzyskało wyniki wysokie w ocenie 
poszczególnych zachowań społecznych i przejawów reakcji emocjonalnych. Liczba 
dzieci niedojrzałych społecznie i emocjonalnie waha się od 2% do 16%. Głównie płeć 
determinuje poziom dojrzałości społeczno-emocjonalnej. Dziewczęta w porównaniu 
z chłopcami osiągają wyższy poziom dojrzałości społeczno-emocjonalnej. Związek 
pomiędzy poziomem dojrzałości społeczno-emocjonalnej a oddziaływaniem różnych 
form wychowania przedszkolnego nie został jednoznacznie potwierdzony. Dzieci 
uczęszczające do przedszkoli zostały ocenione wyżej w kategoriach: samodzielność, 
stosunek do zadań, kontakty koleżeńskie”9. 

 

Celem modułu – Nauczyciel był pomiar warunków rozwoju dziecka w środowiskach 
placówek wychowania przedszkolnego.  

Ponadto badania dotyczyły statusu społeczno-ekonomicznego nauczycieli, w tym:  

                                                 
8  A. Kopik, Sześciolatki w Polsce – rozwój umysłowy, Raport z badań, Kielce 2006, s. 135. 
9  J. Klimaszewska, Sześciolatki w Polsce – rozwój społeczno-emocjonalny, Raport z badań, Kielce 2006, s. 135. 
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– dochodów nauczycieli (nauczyciele zarabiają mniej niż rodzice dzieci, które uczą, 
niezależnie od środowiska, poniżej przeciętnej w kraju); 

– wykształcenia nauczycieli (znaczna część nauczycieli posiada wyższe wykształcenie 
oraz dodatkowo ukończone od 2 do 3 różnych form doskonalenia na studiach 
podyplomowych i kursach specjalistycznych); 

– sytuacji zawodowej (większość zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy)10.  

We wnioskach i rekomendacjach raportu czytamy: 

„Każda diagnoza jest przedsięwzięciem społecznym, otwartym. Przedstawione wyniki 
badań dotyczą wielu sfer rozwoju dzieci 6-letnich. Rozwijanie zamysłu badawczego można 
przewidywać w wielu kierunkach. W świetle przedstawionych wyników badań dotyczyłoby to: 

1. objęcia badaniami szerszej zbiorowości 6-latków, też z placówek niepublicznych, 
specjalnych, 

2. rozwijania charakterystyk bazy osobowo-materiałowej placówek, w jakich 
przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, 

3. komunikowania poszerzonych informacji o środowiskach rozwoju dzieci 6-letnich 
(rodzinnych i szkolnych), 

4. objęcia badaniami innych sfer rozwoju (mowy, słuchu, wzroku, postawy ciała, 
somatotypu, problemu niepełnosprawności), 

5. aktualizacji badań i ich weryfikacji w zakresie zdiagnozowanych i przedstawionych 
w raporcie sfer rozwoju dzieci 6-letnich”11. 

Raport kierowany jest do zainteresowanych środowisk oświatowych, naukowych, 
badawczych, ale może stanowić cenne źródło wiedzy i informacji dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i klas początkowych. Autorzy zapraszają do dyskusji  
– www.6latki.pl. 

* W roku szkolnym 2007/2008 pracownik naukowo-dydaktyczny dr Aleksandra Skowrońska z Instytutu Edukacji 
Przedszkolnej i Szkolnej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie prowadzić będzie badania (na terenie Częstochowy i okolic) 
dzieci sześcioletnich oceniające ich dojrzałość emocjonalną oraz adaptację w szkole. 

Aleksandra Skowrońska 
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