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ROZWÓJ FIZYCZNY: 

 
1. Dziecko rozwija się prawidłowo, a poziom jego rozwoju fizycznego odpowiada 

normom sześciolatka – konieczne jest wykonanie obowiązkowego badania 
lekarskiego, zwanego bilansem sześciolatka. 

 
Należy zwrócić szczególną uwagę na: 
• Wzrok – obserwujemy, czy dziecko nie trzyma głowy za blisko lub za daleko 

podczas czytania, oglądania telewizji. Musimy zadbać o właściwe oświetlenie, 
szczególnie przy zajęciach stolikowych. 

• Słuch – zwracamy uwagę, jak dziecko słyszy z bliskiej, a także dalekiej 
odległości. Na szczególną uwagę zasługują dzieci często chorujące na górne 
drogi oddechowe (katary, zapalenie ucha). 

• Zapewnienie odpowiedniej ilości snu – w przypadku sześciolatka jest to około 
dziesięciu godzin na dobę. 

• Zapewnienie dziecku prawidłowej, dobrze zbilansowanej diety, składającej się  
z pełnowartościowych produktów. 

2. Motoryka duża. 
• Dziecko lubi zabawy ruchowe takie jak: bieganie, skakanie, zabawy z piłką. 

Nie potyka się, potrafi jeździć na dwukołowym rowerze, sprawnie wchodzi  
i schodzi po schodach. 

3. Motoryka mała. 
• Sześciolatek ma dobre umiejętności w zakresie samoobsługi – ubieranie się, 

mycie, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, posługiwanie się sztućcami. 
• Lubi rysować, prawidłowo trzyma ołówek, przestrzega właściwych kierunków 

kreślenia, nie naciska zbyt mocno lub lekko ołówka na papier. Umie 
zaplanować przestrzeń kartki. 

• Chętnie lepi z plasteliny, wycina nożyczkami nie szarpiąc przy tym papierem, 
dobrze tnie po linii prostej i krzywej. 

• Ma gotowość do podjęcia nauki pisania. 
• Potrafi konstruować za pomocą gotowych elementów, np. klocki, mozaiki. 
• Potrafi łączyć elementy przy pomocy kleju 

4. Stronność ciała - tak zwana lateralizacja. Określa, w jakim stopniu pewne obszary 
mózgu kierują określonymi czynnościami, procesami. Dziecko samo decyduje czy 
woli posługiwać się prawą, czy lewą ręką. 
 

Dziecko idąc do pierwszej klasy powinno: 
 

• Zdecydowanie używać jednej ręki podczas jedzenia, rysowania. 
• Właściwie nazywać kierunki przestrzeni i strony ciała, wzajemne położenie 

przedmiotów na płaszczyźnie (lewy-prawy, nad-pod, góra-dół, na, za). 
• Nie odwracać kształtów, znaków, przy ich odwzorowywaniu, nie powinno 

robić „zwierciadlanego odbicia”. 
• Rysując, sześciolatek powinien stosować odpowiednie kierunki – od góry do 

dołu, od lewej do prawej strony i koło – przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara. 
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ROZWÓJ INTELEKTUALNY: 
 
O rozwoju intelektualnym decyduje przede wszystkim aktywność, ciekawość świata. 
Rozwój intelektualny jest odpowiedzialny za: 

• Mowę, myślenie 
• Pisanie, czytanie 
• Rozwój pojęć, w tym matematycznych 

 
Mowa i myślenie (porozumiewanie się, tak zwane kompetencje językowe). Dojrzałe 
do szkoły dziecko powinno: 

- rozumieć bardziej złożone polecenia; 
- budować proste zdania na dany temat; 
- umieć wypowiedzieć się kilkoma zdaniami na dany temat, opisać treść 

obrazka, posługiwać się czasownikami, łącznikami wyrazowymi - 
przyimkami; 

- mówić wyraźnie; mogą czasami pojawić się kłopoty z artykulacją złożonych 
głosek, ale pojedynczo wypowiada je prawidłowo; 

- słuchając czytanej treści, dostrzegać związki treściowe, przyczyny zdarzeń, 
zjawisk, przewidywać skutki określonych działań; 

- wyciągać wnioski, klasyfikować według jakiejś kategorii. 

Pamięć słuchowa  
- dziecko wiernie odtwarza wiersz, piosenkę; 
- uważnie słucha tekstu czytanego, poleceń, wypowiedzi kolegów, zadań 

matematycznych z treścią; 
- odróżnia wysokość dźwięku lub umówiony dźwięk pośród innych; 
- ma dobrą integrację wzrokowo-słuchową (np. potrafi wyszukać obrazek do 

danej treści); 
- pamięta podstawowe wiadomości ze środowiska społeczno-przyrodniczego – 

np. dni tygodnia, adres, pory roku i co takiego się w nich dzieje, zna nazwy 
warzyw i owoców). 

Słuch fonematyczny 
- dziecko umie wyróżniać głoski w wyrazach; 
- dzieli wyrazy na sylaby; 
- tworzy wyrazy z sylab i głosek; 
- rozumie co to zdanie, wyraźnie je wypowiada. 

Percepcja wzrokowa 
- dziecko potrafi narysować rysunek bogaty w szczegóły; 
- rysując stosuje właściwe proporcje między elementami rysunku; 
- zauważa szczegóły na rysunku (np. gdzie widzisz...., czym się różnią....itd.); 
- lubi układać klocki; 
- chętnie ogląda bajki w telewizji, obrazki w książeczkach; 
- zapina prosto guziki; 
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- zapamiętuje przedmioty w otoczeniu – zauważa różnicę w zmianie położenia 
przedmiotów; 

- zapamiętuje kształty, co świadczy też o dobrej integracji wzrokowo-
ruchowej. 

Rozwój pojęć – w tym pojęć matematycznych 
- dziecko zna pojęcia: wyższy-niższy, mniej-więcej, krótki-długi; 
- porównuje przedmioty ze względu na wielkość; 
- segreguje przedmioty ze względu na kształt, wielkość, kolor; 
- zna kolory; 
- interesuje się liczeniem i odróżnia błędne liczenie od poprawnego; 
- dodaje, odejmuje na klockach, posługuje się liczebnikami porządkowymi; 
- zna figury geometryczne; 
- porównuje liczebność zbioru (tyle samo, mniej, więcej), potrafi wyodrębnić 

zbiór; 
- klasyfikuje pojęcia według wskazanej cechy lub dwóch cech – np. wybierz 

zielone kwadraty 
- rozróżnia dni tygodnia, miesiące, pory roku. 

Rozwój emocjonalno-spo�eczny  
 

O dojrzałości emocjonalnej możemy mówić wówczas, gdy dziecko cechuje 
równowaga psychiczna - wtedy gdy siła jego reakcji jest adekwatna do działającego 
bodźca. Dziecko niezrównoważone emocjonalnie wybucha złością, płaczem z mało 
ważnego powodu, często jest agresywne, drażliwe, lękliwe i napięte. Osiągnięcie 
dojrzałości emocjonalnej pozwala mu przeżywać pozytywne emocje oraz reagować 
w sposób adekwatny do sytuacji. 
Dziecko dojrzałe emocjonalno-społecznie do szkoły również: 

- jest w znacznym stopniu samodzielne i aktywne, potrafi wykonywać 
czynności samoobsługowe; 

- jest ciekawe świata, umie obserwować przyrodę; 
- potrafi odróżnić prawdę od fantazji; 
- łatwo i chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami i nauczycielami;  
- posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, cieszy się  

z osiągnięć całej grupy; 
- potrafi podporządkować się niezbędnym normom i zasadom; 
- jest obowiązkowe, wytrwałe i wrażliwe na opinię nauczyciela; 
- jest odpowiedzialne za podjęte zadania, np. rolę dyżurnego;  
- rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia. 
 
Zdarza się, że sześcioletnie dzieci o bardzo wysokim poziomie rozwoju 

intelektualnego nie dają sobie rady z nauką. O tym, czy dziecko sprosta wymaganiom 
stawianym mu przez szkołę decyduje stopień osiągniętej przez nie dojrzałości 
szkolnej, czyli również tej społeczno-emocjonalnej, ponieważ pójście do szkoły wiąże 
się ze zmianą trybu życia. 
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Dojrzałość szkolna jest efektem rozwoju, w którym znaczącą rolę odgrywają 
oddziaływania środowiskowe – rodziców, przedszkola, szkoły. Im lepsza 
stymulacja, tym lepsze przygotowanie dziecka do szkoły, a co się z tym wiąże, 
lepsze funkcjonowanie w szkole. 
Aby pomóc dziecku w osiągnięciu dojrzałości szkolnej dorośli powinni: 

• starać się wzbudzać pozytywne emocje do szkoły, mówiąc mu, że nauczy się 
tam ciekawych rzeczy, pozna nowych kolegów; 
• zapewnić stałe miejsce do odrabiania lekcji, miejsce na książki i przybory 

szkolne; 
• przeznaczyć dziecku czas na wspólne spacery, rozmowy i czytanie książek; 
• zachęcać do rysowania, malowania, lepienia z plasteliny, modeliny, masy 

solnej; 
• grać w gry edukacyjne pomagające rozwijać umiejętności w różnych 

obszarach; 
• przeglądać zeszyty i prace szkolne/przedszkolne; 
• chwalić za wszystko, co dziecko zrobiło dobrze, co mu się udało; 
• nie krzyczeć na dziecko, jeśli czegoś nie umie. 
 
Jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy Wasze dziecko osiągnęło dojrzałość 

szkolną lub oczekujecie szczegółowych wskazówek, jak z nim pracować, by jak 
najlepiej przygotować je do szkoły - zapraszamy do Poradni! 

 
 

Opracowała 
mgr Elżbieta Kania - psycholog 

 
 
 
 

SPECYFIKA OKRESU DORASTANIA. 
 
Adolescencja czyli wiek dorastania to lata, mniej więcej między 13 a 20  r. ż.. 
Główne zadania tego okresu to:  
1. zakończenie procesu separacji rozpoczętego w pierwszym roku życia, 
2. określenie własnej, szeroko rozumianej tożsamości: ustalenie tożsamości 

psychologicznej, psychoseksualnej, społecznej, ustalenie własnego systemu 
wartości i określenie własnych celów życiowych. 

 
Ad. 1 Około trzynastego roku życia, u dorastających dzieci, w ramach procesu 
separacji powstaje i szybko się rozwija sfera prywatności, czyli zespół spraw, 
znajomości, myśli, marzeń, wątpliwości i rozterek, do których nie chcą już dopuszczać 
dorosłych, a w szczególności rodziców. Jest to czas długotrwałego kryzysu  
w stosunkach pomiędzy dziećmi a rodzicami, będący źródłem cierpień jednych  
i drugich. Po raz pierwszy od przyjścia dziecka na świat, więź uczuciowa pomiędzy 
nim a matką i ojcem zostaje poddana tak poważnej próbie. Składają się na nią z jednej 
strony – gwałtowny bunt dziecka przeciwko większości form swojej zależności od 
rodziców, a z drugiej – opór rodziców przed rezygnacją z zależnościowego układu  
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z dzieckiem na rzecz relacji bardziej partnerskich, uznających autonomię obu stron. 
Bunt dziecka wynika z jego rozwoju, z szybko zmieniających się w tym czasie potrzeb 
społecznych i psychicznych, opór zaś rodziców jest rezultatem ich obaw  
o bezpieczeństwo dziecka oraz o to, by doraźne decyzje i wybory nie zniweczyły jego 
szans na przyszłość. 
Młody człowiek chce się usamodzielnić, ale boi się momentu, kiedy za większość 
wyborów i decyzji będzie ponosił osobistą odpowiedzialność. Jego doświadczenie, 
które dopiero powstaje, niczego mu nie podpowiada, toteż często błądzi, wikła się  
w pochopne przedsięwzięcia, stawia nie na tych, co trzeba ludzi, ulega złudzeniom  
i życzeniowemu myśleniu. Jednym słowem – dostaje po głowie. I to jest jedyna 
korzyść z młodzieńczych błędów, gdyż z nich powstaje doświadczenie czyli wiedza  
o życiu. Owo dostawanie po głowie często tworzy w młodych pokusę powrotu  
do zależności od rodziców i dalszego korzystania z ich ochrony i pomocy; jednak 
świeżo ukształtowany honor dorosłego nie pozwala na to i tak tworzy się wewnętrzny, 
bolesny konflikt między potrzebą bezpieczeństwa, a chęcią zmierzenia się  
z wyzwaniami samodzielności. Kto psychicznie tkwi przy rodzicach, z pewnością 
mniej się boi, ale też mniej się cieszy i ma mniej okazji do ugruntowania wiary we 
własne siły. Zdecydowanie się na dalszą separację jest wyborem ryzyka, niepewności  
i zagrożenia, a także przeżywania rozczarowań, zawodów oraz tego wszystkiego, 
czego doświadcza człowiek błądzący czyli smutku, żalu i rozpaczy, ale też nadziei, 
radości z sukcesu, dumy i zadowolenia z siebie. Ostatecznie zwycięża zwykle 
pragnienie autonomii, chociaż ogromna liczba ludzi przez całe życie nie umie  
(i pewnie nie chce) zakończyć procesu separacji i wyemancypować się spod kurateli 
rodziców. 
Ścieranie się ze sobą obu stron prowadzi do sytuacji, w której rodzice uświadamiają 
sobie własną bezradność wobec uporu i determinacji dzieci. Widzą, że już nic lub 
prawie nic nie mogą zrobić z dzieckiem bez jego zgody i akceptacji. Nie potrafią już 
zmusić go do uległości czy wyegzekwowania swoich nakazów i zakazów. Mało tego, 
przekonują się także, że ich rodzicielski autorytet nie wynika z samego faktu bycia 
matką czy ojcem i że nie został on im dany raz na zawsze. W omawianej sytuacji 
dziecko doznaje bolesnego zawodu, gdyż w jego odczuciu, ci, których wsparcia 
jeszcze bardzo potrzebuje, okazują się nic nie rozumiejącymi go egoistami, 
troszczącymi się tylko o to, żeby się mniej bać. Pełne złości i żalu dokłada więc starań, 
żeby im się to nie udało. Rezultatem jest pogłębiająca się wzajemna wrogość, która 
prowadzi do coraz to nowych prób sił. Rodzice mnożą zakazy i nakazy, a dziecko  
z przekornym upodobaniem łamie je, udowadniając rodzicom wciąż na nowo ich 
bezradność. Żadne jednak próby sił nie są w stanie zmienić tej sytuacji,  
bo rozwiązania siłowe nie są z niej wyjściem. Wyjściem jest doprowadzenie do tego, 
że dziecko będzie chciało, a nie musiało uwzględnić w swoim postępowaniu postulaty 
rodziców, ponieważ uzna je za słuszne. A uzna je za słuszne, kiedy będzie lubiło  
i darzyło szacunkiem ich autorów. A będzie ich lubiło i szanowało, jeśli oni zmienią 
swoje postępowanie i postarają się, aby czas zależności zmienił się w czas przyjaźni. 
Młodzi, pytani o to, co rodzice musieliby zrobić, żeby stali się ich przyjaciółmi 
najczęściej wymieniają trzy warunki: 
ü powinni być zawsze po stronie swojego dziecka, czyli nigdy i w żadnych 

okolicznościach nie mogą stawać po stronie tego, kto je atakuje; nie mogą być 
obiektywni czyli sprawiedliwi; mają być sojusznikami, na których można liczyć 
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zawsze, nawet wtedy, gdy zrobią coś złego; w domu – w czterech ścianach  
i w cztery oczy  mogą skrytykować i powiedzieć , co sądzą o ich postępowaniu, 
ale na zewnątrz, wśród ludzi zawsze stać po ich stronie, 

ü muszą być dyskretni to znaczy zachować w tajemnicy to, co się im powie; nie 
powinni niczego powtarzać babci, cioci czy koleżance, a przede wszystkim nie 
mogą wypomnieć lub wykrzyczeć tego przy najbliższej sprzeczce, 

ü muszą dziecko traktować poważnie; przyjaciel nie lekceważy tego, co się  
do niego mówi, nie wyśmiewa i słucha uważnie, kiedy mu się coś ważnego 
przekazuje.  
Prof. Janusz Trempała wypowiadając się na temat dylematów współczesnych 
rodziców – demokratycznych i liberalnych, stwierdził, że rodzic musi być nie tyle 
autorytarny, ile autorytatywny. To znaczy - budować swój wpływ nie tyle na sile 
nakazów, zakazów, na wymuszaniu zachowań pożądanych, ile na bazie 
wiarygodności w tym, co robi i mówi. 

 
Ad. 2 Dorastanie, nazywane niekiedy powtórnymi narodzinami, to czas wielu 
szybkich, intensywnych i równocześnie dziejących się zmian w obszarze 
biologicznym, psychologicznym i społecznym. Skłaniają one nastolatka  
do samookreślenia się czyli zdefiniowania własnej osoby, co młody człowiek 
uzyskuje, odpowiadając sobie na trzy ważne pytania: jak wyglądam?, jaki jestem?  
i kim jestem? 
Pytanie jak wyglądam, często lekceważone przez dorosłe otoczenie dorastającego 
dziecka, jest stymulowane przez rozwój ciała. Skok pokwitaniowy, a wraz z nim nagła 
zmiana budowy ciała - szybkie rośnięcie, zmiany rysów twarzy, zmiany sylwetki, 
przejściowe osłabienie siły mięśniowej, nieproporcjonalność budowy, stają się 
powodem koncentracji na własnym organiźmie i jego funkcjonowaniu. Wszelkie 
nieprawidłowości w tym zakresie budzą silny lęk o prawidłowość stawania się 
dorosłym.  
Dalszy rozwój funkcji poznawczych i możliwość rozumowania na poziomie 
abstrakcyjnym skłania dorastające dzieci do własnych poszukiwań i własnych odkryć 
w sferze problemów ogólnych. Bardzo silnie przeżywane pytanie jaki jestem 
generalnie jest konfrontowaniem się z własną niedoskonałością. Małe dziecko jest, 
jeśli chodzi o własną osobę, optymistą. Patrzy w przyszłość z przekonaniem,  
że zostanie wielką gwiazdą filmową, prezydentem, kosmonautą czy sławnym 
naukowcem. To samo dziecko w okresie dorastania przeradza się w pełnego lęków 
zakompleksionego pesymistę. Wraz ze świeżo nabytym krytycyzmem w stosunku  
do własnej osoby, nastolatek odkrywa swoje rozliczne ograniczenia i boleśnie  
to przeżywa. Podsumowując swoją dotychczasową karierę szkolną, na ogół wie już,  
że nagroda Nobla, a nawet znacznie skromniejsze osiągnięcia naukowe są poza jego 
zasięgiem. Patrząc w lustro, często dochodzi do wniosku, że raczej nie jest mu pisany 
los aktora czy telewizyjnej prezenterki. Wychodząc między ludzi, gdzie spodziewa się 
znaleźć przyjaźń, miłość i uznanie, spostrzega, że nikt nie zwraca na niego uwagi. 
Wszystko to powoduje, że nastolatki w głębi swoich dusz czują się beznadziejnie 
brzydcy, głupi, dla nikogo nieatrakcyjni i nikomu niepotrzebni. W swoim poczuciu 
mniejszej wartości dorastający są przeważnie całkowicie osamotnieni, gdyż  
z rówieśnikami nie zdążyli jeszcze stworzyć więzi, które mogłyby być pocieszeniem  
i wsparciem, a rodzice w większości lekceważą ich osobiste problemy w stylu: 
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Zamiast godzinami gapić się w lustro, lepiej poucz się geografii. Dochodzi do wielu 
konfliktów między dziećmi a rodzicami, ale tak naprawdę ten burzliwy proces zmierza 
do ukształtowania dojrzałej tożsamości psychologicznej młodego człowieka, która 
pozwala brać pod uwagę sądy, opinie i systemy wartości innych osób bez 
konieczności podporządkowywania się im albo zwalczania ich. 
W wieku 13 lat dziecko definitywnie wychodzi z domu. Oznacza to, że dom i rodzice 
nie mogą już w pełni zaspokoić jego rozwijających się potrzeb psychicznych  
i społecznych. Po raz pierwszy, w tym okresie, opinie rówieśników uzyskują większe 
znaczenie niż opinie rodziców. Dla nastolatka grupa rówieśnicza staje się jedyną 
ważną rzeczą w życiu, a jej znalezienie i uzyskanie w niej pewnej pozycji jest 
głównym celem jego aktywności. Wszelkie doświadczenia w tym obszarze zmierzają 
do odpowiedzi na pytanie kim jestem.  
Grupa rówieśnicza pełni wielorakie funkcje:  
ü zaspokaja potrzebę przynależności, aprobaty społecznej, bycia potrzebnym, 
ü  jest układem odniesienia, dostarczając wzorów zachowania i ocen, 
ü umożliwia proces identyfikacji przez porównywanie siebie, odnajdywanie bliskości 

i podobieństwa z innymi. 
Dużym dylematem dla młodego człowieka jest zachowanie własnej indywidualności 
i autonomii przy równoczesnej potrzebie afiliacji oraz przynależności do grupy, 
oparcia się na jej wzorach i normach. 
 
Literatura:  
 
Psychiatria dzieci i młodzieży – Maria Orwid, Kazimierz Pietruszewski. 
Mit szczęśliwego dzieciństwa – Andrzej Samson. 
Poradnik psychologiczny Polityki – tom 12. 
 
 
        Opracowała  
        mgr Danuta Kozina - psycholog 

 

Gimnazjalista wybiera szkołę. Charakterystyka sytuacji 
podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych przez młodzież. 

Moment podejmowania decyzji o wyborze szkoły lub zawodu nie jest sytuacją łatwą 
dla uczniów, a także dla ich rodziców. Wpływa na nią wiele czynników 
sprawiających, że może być ona traktowana jako sytuacja trudna. Należą do nich: 

Ø naciski osób bliskich, znajomych dotyczące podjęcia decyzji przez ucznia, 
akceptowanej przez rodziców, 

Ø brak lub niedostateczna ilość informacji dotycząca sieci szkół lub 
odpowiednich miejsc pracy w wybieranym zawodzie, 

Ø różnego rodzaju utrudnienia związane z dostępem do szkół (niewygodna 
lokalizacja), 
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Ø właściwości osobowościowe ucznia, a w szczególności jego odporność 
na sytuacje trudne, sposób radzenia sobie z przeciwnościami, umiejętności 
i możliwości intelektualne. 

Sytuacja wyboru szkoły jest określana przez psychologów jako ryzykowna między 
innymi z powodu trudno przewidywalnego efektu końcowego. Uczeń podejmujący 
konkretną decyzję edukacyjną nigdy nie ma pewności, że jest ona prawidłowa. Istnieje 
w tym przypadku ryzyko niepowodzenia, z którym uczeń będzie musiał sobie 
poradzić. Fakt ten dodatkowo wpływa na pojawiające się w tym okresie napięcie 
emocjonalne, większą drażliwość, czasami lęki. Psycholog profesor T. Tomaszewski 
określa ją jako "sytuacja zależności i sytuacja trudna". 
 
Co charakteryzuje tę sytuację? 
Zależność od dorosłych ogranicza samodzielność i działania autonomiczne młodych 
ludzi, przyczyniając się do tego, że realizacja ich celów i wartości jest uzależniona 
od reakcji otoczenia. Działania zmierzające do wyboru szkoły doprowadzają 
w konsekwencji do zmiany całej sytuacji życiowej ucznia na całkiem nową, odmienną, 
nieprzewidywalną. Zmianie tej towarzyszy lęk egzaminacyjny w szkołach, gdzie 
egzamin jest wymogiem oraz niepewność, co do umiejętności poradzenia sobie z nim. 
Potwierdzeniem tego są, co roku informacje płynące od rodziców uczniów klas VI, III 
gimnazjalnych i maturalnych, w których informują o negatywnych emocjach swoich 
dzieci, o trudnościach adaptacyjnych w nowej szkole, o pojawiających się bólach 
głowy, brzucha towarzyszących chodzeniu do nowej szkoły. Biorąc pod uwagę 
mniejszą odporność psychofizyczną i słabe umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
wielu młodych ludzi wymaga w tym okresie wsparcia swoich bliskich, czasami też  
i specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w skrajnych przypadkach 
potrzebują pomocy psychiatrycznej. 
Pomoc szkół oraz PPP powinna być nastawiona na trzy podstawowe zadania, których 
adresatem są uczniowie. Te zadania to: 
• podjęcie świadomej i właściwej decyzji edukacyjno – zawodowej, 
• poradzenie sobie z sytuacją egzaminacyjną, 
• przystosowanie się do nowej sytuacji społecznej, jaką jest nowa szkoła, 

uczelnia, praca. 
 
Co mogą zrobić rodzice? Na pewno powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi, 
przybliżając im kryteria, które warto wziąć pod uwagę wybierając szkołę. 
 
Czym się kierować przy wyborze szkoły? 
Ważne są na pewno poziom kształcenia, oferta pozalekcyjna, atmosfera jaka panuje 
w szkole, ale także i osiągnięcia jakimi szkoła może się pochwalić. Nie bez znaczenia 
jest lokalizacja i dojazd. Należy pamiętać, że drogę tą uczeń będzie pokonywał przez 
przynajmniej trzy lata swojej edukacji. Trzeba rozważyć sytuację, gdzie dojazd 
do szkoły, będzie zajmować ok. 1 godz. a może i dłużej.  Tym samym odbierze czas 
na relaks. 
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Jakich informacji potrzebuje uczeń, by dobrze wybrać szkołę ponadgimnazjalną  
i co to znaczy dobry wybór? 
Dobry wybór to zgodny z zainteresowaniami, predyspozycjami, ale także taki, 
na który, będzie w przyszłości zapotrzebowanie na rynku pracy. To, co może pomóc 
podjąć decyzję o wyborze szkoły, to informacje zebrane w kilku grupach 
tematycznych: 

• wiedza o samym sobie - zainteresowania, system wartości, predyspozycje 
psychofizyczne, stan zdrowia, 

• wiedza o zawodach - zakres obowiązków, czynności zawodowe, wymagania 
i kwalifikacje, potrzebne do zdobycia, 

• wiedza o systemie kształcenia i sieci szkół, 
• wiedza o rynku pracy - lokalnym, krajowym, globalnym. 

Jeśli zdarzy się, że uczeń wybrał szkołę, która nie odpowiada rodzicom, warto o tym 
porozmawiać. Spokojnie przedstawić argumenty "za" i "przeciw". Rodzic powinien 
jednak pamiętać o tym, że wybór pod presją może zaowocować w przyszłości 
drugorocznością, trudnościami adaptacyjnymi, zdrowotnymi oraz wieloma innymi 
sytuacji trudnymi. 
 
 
 
        opracowała 

mgr Danuta Nowak – pedagog, doradca zawodowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła 
 


