Objaśnienia do formularza "Informacje dla szkoły podstawowej"

dla RODZICÓW
Celem jest indywidualne wsparcie kształcenia i rozwoju każdego dziecka podczas procesu
przejścia do szkoły. Dom rodzinny, placówka przedszkolna i szkoła są wspólnie odpowiedzialne za dziecko rozpoczynające naukę. Jeżeli dobrze ze sobą współpracują, przejście
dziecka do szkoły podstawowej jest dla niego łatwiejsze.
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Formularz ten jest skutecznym narzędziem umożliwiającym powiązanie kompetencji pedagogicznych placówki przedszkolnej i szkoły podstawowej. Ułatwia on współpracę, szczególnie
wtedy, gdy wspólne rozmowy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi nie są możliwe
(n.p.: przy rozległym rejonie przedszkolnym i/lub szkolnym, z powodu przeprowadzki dziecka).
•

Formularz ma na celu ustalenie szczególnych zainteresowań i mocnych stron dziecka.

•

Wykazuje on równocześnie, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy dalszym towarzyszeniu rozwojowi dziecka.

•

Formularz zawiera opinię rodziców i placówki przedszkolnej na temat „odpowiedniego“
czasu i miejsca zapisania do szkoły. W placówce przedszkolnej wykfalifikowani pedagodzy mają możliwość obserwowania dziecka w innych sytuacjach, niż rodzice w domu,
i odwrotnie.

Wskazówki do pytania dotyczącego zapisania dziecka do szkoły (pytanie nr 5):
•

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrekcja szkoły. Podstawą tej decyzji
jest procedura przyjmowania do szkoły, przy czym uwzględnione zostanie również
życzenie rodziców oraz propozycja placówki przedszkolnej.

•

Państwa dziecku powinien zostać zapewniony czas i sposobność optymalnego przygotowania się na przejście do szkoły. Jeżeli dojdzie między Państwem a placówką przedszkolną do różnicy zdań na temat odpowiedniego terminu zapisania dziecka do szkoły,
może być to okazją dla dyrekcji szkoły do dokładniejszej obserwacji Państwa dziecka
oraz jego sytuacji, oraz do przeprowadzenia wspólnej rozmowy z Państwem i odpowiedzialnym pedagogiem.

Wypełnienie formularza jest wspólnym zadaniem placówki przedszkolnej i rodziców.
Przekazanie formularza szkole podstawowej (podczas procedury zapisu do szkoły) zostaje
dokonane przez rodziców. Zarówno wypełnienie formularza przez rodziców jak i jego
przekazanie szkole są dobrowolne. W przypadku, gdy szkoła nie otrzyma wypełnionego
formularza, może dojść w pierwszej klasie do sytuacji, że cenny czas wczesnej edukacji
pozostanie niewykorzystany.
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Przy tworzeniu formularza „Informacje dla szkoły podstawowej“ uczestniczyli m.in. Państwowy Instytut Wczesnej Pedagogiki
(Staatsinstitut für Frühpädagogik), Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty
oraz Bawarski Rzecznik Ochrony Danych Osobowych.

