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Bardzo ważnym momentem w życiu każdego dziecka jest podjęcie nauki w 

szkole. Każde z nich wstępując w progi szkoły posiada inny stopień wiedzy, 

umiejętności, oraz zróżnicowane cechy osobowościowe. 

Dla prawidłowej adaptacji dzieci w szkole oraz sukcesów w nauce istotne jest 

osiągnięcie dojrzałości i gotowości szkolnej. B. Wilgocka – Okoń mówiąc o dojrzałości 

szkolnej ma na myśli taki stopień rozwoju dziecka, jaki pozwala mu podjąć obowiązki 

szkolne. Za istotne i ważne przy definiowaniu tego pojęcia uznaje właściwości rozwoju 

dziecka i wymagania szkoły. Bowiem odpowiedni rozwój psychiczny jest najogólniejszym 

warunkiem osiągnięcia dojrzałości szkolnej, a powodzenie szkolne, czyli możliwość 

sprostania wymaganiom szkoły, jednym ze wskaźników tej dojrzałości. Podobnie 

dojrzałość szkolną definiuje Wincenty Okoń, jako osiągnięcie przez dziecko takiego 

stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwi 

mu działanie w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej. 

Według Brzezińskiej dojrzałość to takie stadium rozwoju dziecka, w którym może się ono 

uczyć czegoś z łatwością, bez napięcia emocjonalnego oraz osiągnąć sukces. Zdaniem 

Marii Przetacznikowej dojrzałość szkolna to zespół tych cech psychofizycznych 

ukształtowanych w toku rozwoju w okresie pierwszych sześciu lat życia, które 

umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole. Stefan Szuman mówiąc o 

dojrzałości szkolnej ma na myśli osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju 

fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na 

systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. I tylko 

równowaga między tymi trzema poziomami rozwoju, a wymaganiami, jakie przed 

pierwszoklasistą stawia szkoła decydują o powodzeniu szkolnym. 

            Dziecko jest dojrzałe i gotowe do wykonania określonego zadania, wtedy, gdy 

zdobędzie doświadczenia umożliwiające mu osiągnięcie sukcesu, a nie wówczas, gdy 

osiągnie odpowiedni wiek. 

Niezależnie od tego czy chcemy nauczyć 5 – latka rozpoznawania własnego 

drukowanego imienia, czy 9 – latka czytania krytycznego i płynnego, zawsze stosujemy 

zasadę „adekwatności doświadczeń i umiejętności dziecka do proponowanego zadania”. 

            Siedmiolatek cieszy się, gdy idzie do szkoły. Jest ciekawy świata, lubi nowe 



zajęcia, chce poznać nowych kolegów, koleżanki. Przejście z przedszkola do szkoły jest 

dla niego ważnym krokiem. To przekroczenie pierwszego progu edukacyjnego. Aby 

dziecko mogło sprostać zadaniom szkolnym musi dysponować określonym poziomem 

wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim jednak powinno mieć motywację do podjęcia 

obowiązków szkolnych. Będzie to możliwe wtedy, gdy dziecko będzie gotowe do 

przejścia od zabawy do nauki, czyli gotowe do nauki. 

        Rozpatrując gotowość do nauki, powinniśmy wziąć pod uwagę rozwój procesów 

poznawczych i ruchowych, które umożliwiają opanowanie podstawowych technik 

szkolnych jak czytanie, pisanie i liczenie, rozwój społeczny, emocjonalny i fizyczny a 

także zasób umiejętności i wiadomości, stanowiąc podstawę nauki w klasie pierwszej. 

         O dojrzałości fizycznej dziecka do podjęcia nauki szkolnej decyduje szeroko 

rozumiany stan zdrowia obejmujący sprawność ruchową, motoryczną i manualną, 

poprawnie funkcjonujące narządy zmysłów, odporność na zmęczenie, choroby czy 

wysiłek fizyczny. Dziecko takie jest bardziej zahartowane, zdolne do większego wysiłku, 

także intelektualnego. 

        Dojrzałość emocjonalna to pewna równowaga psychiczna i zdolność do 

przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć. To również odpowiednia do 

wieku umiejętność panowania nad swoimi emocjami i kontrolowania ich. Jej brak 

przejawia się wybuchami złości, płaczem, popadaniem w konflikty z rówieśnikami, 

agresją, nadmierną wrażliwością, brakiem cierpliwości, zahamowaniem, niepewnością 

czy lękami. Z dojrzałością emocjonalną nierozerwalnie związana jest dojrzałość 

społeczna, obejmująca relacje z innymi, umiejętność nawiązywania kontaktów, 

współdziałanie w grupie, przestrzeganie zasad postępowania czy obowiązujących norm i 

wartości. O jej osiągnięciu świadczy stopień samodzielności i zaradności dziecka w 

różnych sytuacjach, obowiązkowość, samodzielność, poczucie odpowiedzialności za 

swoje działanie, umiejętność pokonywania trudności i dążenia do osiągnięcia celu, ale 

również przyjmowania niepowodzeń. Dziecko dojrzałe społecznie prawidłowo nawiązuje 

kontakty z rówieśnikami i dorosłym, potrafi współżyć w zespole, przestrzegać 

obowiązujących reguł życia w zbiorowości, przestrzegać zawartych umów. 

Charakteryzuje go zdyscyplinowanie, obowiązkowość czy samodzielność. Dziecko, które 

osiągnęło dojrzałość społeczną i emocjonalną prawidłowo i w sposób naturalny 

nawiązuje kontakty z rówieśnikami oraz z dorosłymi. Kontakty te, są istotnym czynnikiem 

kształtowania się mowy, dlatego dziecko dojrzałe w tym zakresie powinno umieć słuchać 

wypowiedzi innych osób, rozumieć polecenia dorosłych, swobodnie wypowiadać się. 

Powinno też umieć dzielić się wrażeniami, wyrażać swoje pragnienia i oceny. 



 

Na dojrzałość umysłową składa się wiele czynników, między innymi:  

 koncentracja uwagi – dziecko potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać tego co 

mówi nauczyciel, rozumie i spełnia polecenia, potrafi koncentrować się na 

konkretnych zadaniach ignorując inne bodźce. 

 rozwój mowy – dziecko posiada umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla 

otoczenia wypowiadania się opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych 

sądów. Prawidłowa jest artykulacja oraz zasób słów i pojęć. Mowa jako narzędzie 

myślenia w znacznym stopniu odzwierciedla poziom rozwoju umysłowego dziecka. 

 rozumienie symboliki – dziecko potrafi oderwać się od konkretnych przedmiotów i 

zjawisk, coraz sprawniej posługuje się pojęciami i symbolami. Dzięki umiejętności 

myślenia symbolicznego dostrzega związek między znakami graficznymi (litery i 

cyfry), a odpowiadającymi im znaczeniami. 

 operacje myślowe – dziecko rozumie związki zachodzące między faktami, posiada 

umiejętność interpretowania nowych sytuacji, historyjek obrazkowych, ilustracji. 

Potrafi dokonać klasyfikacji przedmiotów według określonego kryterium, rozumie 

wydawane polecenia oraz instrukcje do zadań (adekwatnie do wieku). Dziecko jest 

aktywne poznawczo, dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu. 

 percepcja wzrokowo – słuchowa oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa– dziecko 

umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej niezbędnej w procesie 

różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i 

odtwarzania kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowywanych form 

graficznych. Umiejętność kontrolowania wzrokiem  

Na dojrzałość umysłową dziecka składa się określony poziom myślenia oraz zasób 

wiedzy o otaczającym świecie. O rozwoju w tym zakresie w dużym stopniu decyduje 

aktywność dziecka i jego ciekawość świata. Dojrzałość umysłowa przejawia się w 

zainteresowaniu nauką, zwłaszcza czytaniem, pisaniem, liczeniem, zaciekawieniem 

zjawiskami zachodzącymi w najbliższym otoczeniu. Dziecko dojrzałe umysłowo 

potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności, potrafi z uwagą 

śledzić treść opowiadanej czy czytanej bajki. Nie ma problemów ze zrozumieniem 

przekazywanych wiadomości, poleceń, instrukcji czy treści czytanego opowiadania, 

bajki, lektury. Dziecko 7 – letnie ma już pewien bagaż doświadczeń, spostrzeżeń, 

który umożliwia mu rozwój wyobraźni i myślenia pojęciowego. Oceniając dojrzałość 

umysłową dziecka, bierze się pod uwagę również poziom rozwoju percepcji 



wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, oraz analizy i syntezy słuchowej. Te 

funkcje w dużej mierze decydują o opanowaniu umiejętności pisania i czytania. 

         Wszystkie omówione wyżej aspekty dojrzałości szkolnej są jednakowo ważne, 

pozostają ze sobą w ścisłym związku i współzależnościach, a gdy tempo zmian 

zachodzących w obrębie każdego aspektu rozwoju jest zbliżone można mówić o 

harmonijnym rozwoju i osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Należy pamiętać, że tylko 

wzajemna zgodność poziomów rozwoju daje możliwość sprostania wymaganiom 

szkoły.  

           Najszersze i najnowsze ujęcie dojrzałości czy gotowości szkolnej obejmuje 

zarówno poziom rozwojowy, jaki prezentuje dziecko rozpoczynające naukę w szkole, 

jak i wymagania stawiane mu przez instytucje nauczające oraz osoby wymagania te 

realizujące. Obecnie, bowiem dojrzałość szkolną definiuje się jako wynik interakcji 

między zdatnym do szkoły dzieckiem a środowiskiem rodzinnym i wychowaniem 

przedszkolnym, jako efekt współdziałania dziecka i dorosłych tworzących warunki do 

uczenia się. Zdaniem Bigdy i Grabowskiej w dojrzałości szkolnej brane winny być pod 

uwagę dwa momenty: właściwości rozwoju dziecka i wymagania szkoły. Dlatego tak 

ważnym jest osiąganie równowagi między możliwościami rozwojowymi dziecka, a 

wymaganiami współczesnej szkoły. Należy jednak pamiętać, że dojrzałość, to proces 

polegający na długotrwałych zmianach w rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Wspomniane autorki szczegółowo definiują zakres dojrzałości szkolnej wskazując w 

poszczególnych sferach rozwoju te warunki, które muszą być spełnione, aby dziecko 

bez trudu realizowało program szkolny, i tak w: 

 sferze fizycznej – wzrost i ciężar ciała, sprawność motoryczna, funkcja zmysłowa i 

stan zdrowia, 

 sferze umysłowej – rozumienie symboli, orientacja w świecie, opanowanie mowy, 

operacje umysłowe, 

 sferze społecznej – poczucie obowiązku, kontakty społeczne, zbiorowe 

współdziałanie, samopoczucie w grupie, 

 sferze emocjonalnej – kierowanie uczuciami, uzewnętrznianie uczuć, 

 sferze wolicjonalnej – wytrwałość w pracy, celowa działalność, podejmowanie 

inicjatyw, doprowadzanie podjętych działań do końca. 

     

 


