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Faktem jest, że reforma z 20il9 l"

przewiduje, ze po trzyletnim

okresie przejściowym abowiązkiem

szkclnym zostaną objęte wszystkie

sześcioIatki. Faktem jest,

że dzieci, ktÓre rozpoczęfy naukę

w k|asie pierwszej' od dwÓch iat

uczą się wedlug nowej podstawy

programowej. Faktem jest teŹ,

że dzieci urodzone w 2006 r. muSZa

przejśĆ przygotowanie przedszko|ne.

Wtaśnie rocznik 2006 będzie

pienrvszym, ktÓry od września

2aI2r' obawiązkowo pÓjdzie do

pierwszej klasy szkoty podstawowej
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$ $usściolatku W szkole

pierwszym roku reformy
szkolnej statystyki nie były
imponuj4ce: tylko 6,65%
(14,B tys.) sześciolatków

poszto do pierwszej klasy. Najwięcej na
Pomorzu (11,02%) i Mazowszu (9,86%),

najmniej w województwie opolskim
(4,07%). W kolejnym roku liczba sześ-
ciolatków w pierwszej klasie zwięk-
szyta się prawie dwukrotnie i wynosi
12,540/". Wciąż najwięcej dzieci poszło
do szko\'w województwie pomorskim
(20,41%) i mazowieckim (16,83'/.), naj-
mniej natomiast w lubuskim (6,13%).

W pierwszej klasie uczy się obecnie 33,1

tys. sześciolatkow (z286 tys. uprawnio-
nych).
Dysproporcje w liczbie sześciolatków
w pierwszej klasie na obszarze całej
Po1ski są widoczne. W wielu duzych
zamoznych miastacĘ jak Gdynia, już
w pierwszym roku reformy kilkanaście,

!-

a nawet kilkadziesiąt procent sześcio1at'
ków znalazło się w szkolnych tawkach.
W gminach wiejskich jest to często od-
setek rzędu ki1ku procent. W niektórych
regionach reforma objęła tak mało sześ-
ciolatków, ze faktycznie na cate miasto
mozna by stworzyć tylko jedną klasę
z dziećni w wieku sześciu lat.
Generalnie w miastach, w których od
lat inu,estowano w przedszkola, rodzice
chętriej posytali swoje dziecko do pierw-
szej klasy. W Cdy'ni. w momencie wei-
ścia reformy w zycie, ponad 70% dzieci
w wieku przedszkolnym miato zapew-
nioną opiekę w oddziałach przedszkol-
nycĘ a połorva sześciolatków chodziła
do ,,zetowk|,,w szkołach. To ważne, po-
niewaz zgodnie z załozeniami reformy,
do pierwszej klasy mogĘ pójść dzieci'
które wcześniej przez co najmniej rok
byty objęte w),chowaniem przedszkol-
nym (lub które uzyskaty pozyty.wnq

ezĘso l

opinię poradni pedagogiczno-psycho-
logiczrrej). S4 tez takie miejscowości,
jak Cierlachów, Gałkowice czy Garbów
w województwie świętokrzyskim, gdzie
prakĘcznie kazdy sześciolatek poszedł
do pierwszej klasy. Dzięki temu prze-
trwało wiele maĘch wiejskich szkół.

Za rnuramisłkoty

Przyjmowanie sześciolatków do pierw-
szej klasy zostało rozłozone na trzy lata.
oznacza to, ze szkoły, które powinny
zapewnić odpowiednie warunki organi-
zacyjne i zatrrrdniać wykwalifikowaną
kadrę, mają na to czas do 2012 r. Mimo
że jesteśmy na półmetku okresu przej-
ściowego, w wielu mniejszych miastach
i na wsiach zmiany są jednak wciąz nie-
wie]kie albo nie ma ich wcale, a szkoĘ
są niedoinwestowane. Brakuje odpo-
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wiedniego wyposażenia, jak zabawki
i dywaniki, szatnie i tazienki s4 nieprzy-
stosowane do wzrosfu najmłodszych
dzieci, nie ma wydzielonych korytarzy.
Bywa tak, ze szkoŁa nie jest oddzielona
od sąsiadu jącego z ni4 gimnazjum, a za-
miast osobnego placu zabaw d1a sześ-
ciolatków dzieci spędzają czas na boisku
wspólnie z nastoiatkami. Na taką sytua-
gę -ptyw ma wiele czynników Niektóre
szkoĘ, szczególnie na rusiach i w matych
miąstach, pracuj7 r'o tak trudnych lokalouo
warunkach iprzy brakL nawet minimalnych

funduszy, że naprarodę nic się nie da zrobić
_ mówi Ewa Zielińska, nauczycie1ka
wychowania przedszkolnego, współau-
torka wielu programów edukacf nych.

atmosfera, bliski kontakt ze wszystki-
mi nauczycielami, możliwość sprawo-
wania efekĘrwnej opieki, brak kontak-
tów ze starszymi uczniami, bezpiecz-
ne warunki pobytu dzieci w szkole.
Rodzice tuyrazajQ zndowolenie ze swojej
decyzji o zapisaniu sruoich pociech do naszej
specyficznej, bo matej szkoty (260 uczniów).
Przyktadem placówki dobrze przy1o-
towanej do pracy z małym dzieckiem
jest Publiczna Szkota Podstawowa im.
Mikołaja Kopemika w Malni w woje-
wództwie opolskim. Szkoła posiada dwa
oddziĄ przedszkolne, których wyposa-
żenie jest dostosowane do potrzeb dzie-
cka sześcioIetniego i spełnia wszystkie
wymo gi bezpieczeństwa.

bfizejprzeilszł;sta.pl -
nansowanie na zakup indywidualnych
szafek na książki, stolików, krzesełeĘ
dywanów i zabawek. Pierwszaki maj4
do dyspozycji pluszaki, klocki, puzzle,
instrumenty muzyczne, gry planszo-
we i logiczne, interaktywne zabawki
wspomagające ich rozwój. W njektó-
rych szkotach dzieci majq podwójne
kompleĘ podręczników. W Ęchach
wszystkie szkĄ podstawowe otlzy-
maĘ dofinansowanie na doposażenie
sal lekcyjnych dla kias pierwszych
i zakup pomocy zgodnie z wymogami
nowej podsta\ /y programowej. W kla-
sach jest miejsce do nauki oraz miej-
sce do zabawy. Zakupiono rozne gry
dydaktyczne i ciekawe pomoce. Także
w Policach gmina z wielką starannoś-
cią przygotowaIa szkoĘ na przfęcie
mtodszych uczniów i nauczycieli do
pracy z sześciolatkami.

Ewa Hryszkiewicz, nauczy cieika i wice-
dyrektorka 14 Społecznej Szkoły Pod-
stawowej w Warszawie , uwaza, zewiele
szkół zmienia się specjalrrie dla sześcio-
Iatkow. Klasy sqwyposażnne w dostosor,unne

do wzrosttt dzieci meble, maj4kqciki do zaba-
l,uy. W ttlielu szkotach udato się tuybt'Ldować

lub zmodernizować place ząbązu lub stwo-
rzyć sale znbąu. AIe podkreśla tez, ze da-
leko nam jeszcze do tego' by cieszyć się
z stlkcesów. Po pierwsze' mnm wrazenie, ze

dofuczy to g!ównie dużych ośrodków miej-
skich albo pręznie działaj7cych gmin wiej-
skich. Na pewno nie we wszqstkich szkatach
się to udato. Po drugie, n&peulno w szkatach
z małym terenem i przeludnionych (ro tym
w uieltL szkotąch spotecznllch, które często

borykajł się z ktopotami lokaloruqmi i nie
mogq liczvć na pomoc wtadz) sytuacja nie
wyglqda tak dobrze. Do tego są jeszcze koty'
tarze. Tu ną terenie ok' 100 m, spoĘkajr:t sic
dzieci u uieku od 6 do 10 lat, bo tych już na
perono nie da się w szkole oddzielić' W uie-
Itt szkotach nadal podstawówki mieszczą się
;o jednym btdvnku z gimnnzjum.

W szkole obowiązkowe zajęcia pierw-
szoklasistów trwają zwykle 4-5 godzin'
Potem dzieci mogą przebywać w świet-
licy, przy czym szkola nie musi orga-
nizować dwóch świetlic _ oddzielnych
dla młodszych i starszych dzieci. Często
jednak są w nich wydzielone miejsca
dla sześciolatków. od dwóch lat szkoĘ
obowiązuje tez rozpotządzenie, które
naktada na nie obowiązek zapewnie-
nia uczniom klas pierwszych miejsc na
podręczniki (tylko w pierwszej klasie
w tzw. pakiecie podstawowym jest śred-
nio sześć pub1ikacji na semestr, kazda

Każda szkola otrzymała dofinansowanie na zakup indy-

widuaInych sza'ek na kslązki, stglików, krzeselelt, dywa-

nów i zabawek. Pierwszaki ma!ą do dyspozycji pluszaki,

klocki, pilzzle, instrumenty muzyczne, gry planszowe i l0-

giezne, zabawki Wspomagaiące ich rozwój. W niektórych

szkołaeh dzioci mają podwó!ne komp|ety podręczników

W wielu też miejscach zmiany są wi-
doczne. }ednyrn ze źróde| wsparcia jest
rządowy program Rgdo sna szkoła, któ-
ry zapewnia dofinansowanie zakupu
pomocy dydaktycznych do miejsc za-
baw w szkole i utządzenie szkolnego
placu zabaw. Koszt całego programu
rozŁoż,onego na lata 2009 _ 201'4 wynosi
prawie 2,5 mld zt. rN f011, r. na realiza-
cję programu przeznaczono z budżLetu
państwa 150 mln zł, a w 2012 r. zap|a-
nowano prawie 500 mln zt.

Organy prowadzące szkĄ są zobowią-
zane wykazać finansowy wkład własny
w wysokości 50% kosztów utządzenia
szkoinego placu zabaw, natomiast koszt
zakupu pomocy dydaktycznych jest fi-
nansowany lv 100% zbudzetu państwa
do kwoty 6Iub 12 tys. zt, w zalezności
od liczby uczniów w klasach I-III.

Rozporz4dzenie określa równiez wspar-
cie finansowe dla organór,r' prowadzą-
cych na utządzenle szkolnych placów
zabaw. Wynosi ono 63 B50 zł lub 115

450 zŁ, w zalezności od liczby uczniów
w klasach I-III. Dlaczego w niektórych
szkołach sześciolatki z diagnozą pełnej
gotowości szkolnej czują się dobrze,
a w innych już nie? Ewa Kamecką dyrek-
torka Szkoły Podstawowej nr 32 w ol-
szĘnie, wymienia powody: rodzinna

Znajduj4 się tam odpowiednie meble
z dobraną wysokością wyprofilowany-
mi siedzeniami i bez ostrych krawędzi,
dywan na podtodze oraz niezbędne
pomoce dydaktyczne i zabawki wspo-
magające prawidłowy tozwĄ dziecka.
Szkoła posiada odpowiednio wyposa-
zoną sa1ę gimnastyczn4 oraz dwa place
zab aw _ z urządzeniami dostosowany-
mi do możliwośct hzycznych dziecka
sześcioletniego. Placówka korzysta ze
stotówki oddziatu przedszkolnego.

Na zyczenie rodziców sześciolatków za-
pewnia tez pełne wyzywienie (trzy po-
siłki). Po zakończeniu za;.ęć edukacyj-
nych szkoła prowadzi bezpłatne zajęcia
pozalekryjne finansowane z projektów
edukacfnych, np. nauczanie jezyka an-
gieiskiego, rytmikę, kótko informatycz-
ne i przyrodnicze. W szko1e jest świetli-
ca szkolna czynna po zakończeniu za-
jęć edukacyjnych do godziny 1'4'1'5 oraz
świetlica wiejska czynna do godziny
20.00. Na przyjęcie sześciolatków bar-
dzo dobrze przygotowano również je-
denaście szkół krośnieńskich, których
wyposażenie zostało zakupione dzię-
ki wsparciu finansowemu w ramach
programu miejskiego Kolorowa klasa
KrosnoltLdka oraz rządowego Radosna
szkota. Kazda szkoła otrzvmała dofi-
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po ok. 100 stron). Przepis ten ma na celu
ograniczenie noszenia przez najriod-
szych uczniów ciężkich tornistrów.

Organizacja zajęć szko|nych

Nowa podstawa programowa zaleca,
by liczba dzieci u,' pierwszych trzech
klasach w zespotach rówieśniczych nie
ptzekraczała 26 osob, Wedfug MEN
to optymalna Iiczba uczniów, która
umożliwia indylvidualizację progra-
mu nauczania i indywidualne podej-
ście do ucznia. PrakĘka pokazuje, ze
nie zawsze jest to mozliwe. Tam, gdzie
sześciolatków poszto do szkoĘ więcej,
można było stworzyć oddzielne, mniej
liczebnie klasy (zwykle 20-osobowe).
Tam, gdzie sześcio1atków byto niewie-
lu' powstały klasy mieszane. Najczęściej
z większą niż zalecana liczb4 uczniów.
W dyskusji na temat zał'ożen reformy
szkolrrej często s4 wysuwane argumen-
Ę zwl4zane z ,,posadzeniem,, sześ-
ciolatką którego uwaga jest podatna
na rozploszenie, w ławce. Z zeszytem
i długopisem .rv ręce. Czy takjest fak-
Ęcznie? Po pierwsze, sale lekcfne po-
winny, zgodnie z zaleceniami MEN,
sktadać się z dwóch części: eduka-
cyjnej, wyposazonej w tablicę, stoliki
i wszystkie przybory do nauki, oraz
rekreacfnej, wyposazonej w zabawki
i gry edukacyjne. Po drugie, nauka czy-
tania i pisania jest kontynuaci4 procesu
kształtowania dojrzałości dzieci do na-
uki pisania i czytania w przedszkolu.
Dziecko, kończąc edukację przedszkol-
ną powinno byc dobrze przygotowane
do opanowania czytania w poł4czeniu
z nauką pisania wedfug szkolnych me-
tod i standardów.

bę godzin' które uczeń powinien spę- nizaĄa zajęć ułatwia elastyczną realiza-
dzic, ucząc się metodami aktywnymi, cjęzaplanowanychtreści órazuwzględ-
a nie z Zeszytem przy stoliku. Każda nienie akfualnych potrzeb dzieci'
z form edukacji jest przewidziana tylko
w częsci jako czy.nnośc podejmor,tana
przystoliku.Itaknap.'yiłud,*,akre- Kompetencjenauczycis|i
sie edukacji matematycznej dzieci mogą
korzystać z zeszytów cwiczennajwyzej Agnieszka Stein z Warszawy, mama
przez jedn4 czwartą Czasu' ptzeznaczo- sześciolatka, który rok temu poszedt
nego na tę edukację; edukacja przyrod- do pierwszej klasy, uważa, ze d|a do-
nicza powinna być realizowana takze brego funkcjonowania dziecka nai-
w środowisku nafuralnym poza szkotL ważniejszajest kompetentnai żzycz|i-
a zajęcta komputerowe nalezy rozumieć wa pani nauczycielka - i to zarówno
dostołłmie: jako zajęcia z komputerami, w przedszkolu, jak i w szko|e. W wy-
prowadzone w korelacji z pozostĄmi chowaniu przedszkolnym, ale i w edukaiji
obszarami edukacji. wczesnoszkolnei, nat,Lczyciele są rożni _

Nauczyeiele obawiają się emocji i wzmozonyeh potrzeb

rfi$howych dzieei mfodszyeh, a Więs innej potrzeby or-
ganizacji pracy, która nigstety nie będzie rnogta prze-

biegać z przewagą pracy W |awce' Niozbędne jest wpro-

wadzenie metod pracy realizowanych w przed$zkolu,

a Więc Ze zdecydowaną przswag{ metCId zabawow}tch.

0ziecko, kończąc edukację przcdszko|ną, powinn0 być

dobrze przygotowan6 d0 0panowania czytania W po|ącze-

niu z naukq pisania wed|ugszkoInych metod istandardów

Ewa Zielińska zwracajednak uwagę, Ze
w wie1u szkołach wciĘ sąprakĘkowa'
ne ,,stare,' metody działania. Najczęściej
zajęcia to zwykte lekcje z odpytywa-
niem, z ad au: anymi pr acami domozuymi
i ocenąmi, ,,Nozuatorstwo,, polega na
tym, zeniema takich ocen jak1,2,3,4, s
czy 6 stawianych zu zeszytach. Te oceny
zostały zastąpione stemplem Baby Jagi
(to znaczy źle) czy stoneczkiem z pigcio-
ma promykami (to ocena 5) ąlbo z czte-
rema (to 4). Niektórzy nauczyciele pisz4
swoje uzuagi w zeszytach, np, znako-
micie, bardzo dobrze, pisz staranniej.
Miaty też nie dzwonić ilzwonki, żebtł

mówi Ewa Zielińska. - WieItL jest pasjo.
nrłtnmi bez reszty oddanymi swojej pracy.
Sq też tacy, którzy tylko patrzq na zegarek,
aby jak najszybciej wyjść z pracy, bo pra-
ca znwodowtł nie jest dla nich prioryteteru'
W edukncji, w pracy z dzieckiem, nie da się
roszystkiego sprawdzić, zbadać, zmierzyć,
tł u nfrs za ruszelką cenę do tego się dąży'
Katarzyna Wróbel, dyrektorka Przed-
szkola Publicznego nr 11 w Policach,
widzi konieczność zmian w metodach
pr acy z dzieckiem sześciolebrim znajdu-
jącym się w I klasie: Nauczyciele obauiajy
się emocji i roznożonych potrzeb ruchozuych
dzieci młodszych, a z'uięc innej potrzeby or-
ganizacji pracy, która niestety nie będzie
mo gta przebie gać z przeuagq pr acy w tatu ce.

Niezbędne jest wprowadzenie metod pra-
cy realizowanych w przedszkolu, a uięc ze
zdecy dou aną przeun4q netod zab awowy ch'
Mam obawy, że nauczyciele bęrlą pracować
,,starymi" metodami, niedostosowanymi
do możliwości i potrzeb dzieci mtodszych,
Liczymy na zmiany, ale czy tak będzie w mo-
mencie, gĘ zamkną się drzzoi klasy?

Ewa Hryszkiewicz podkreśla, ze praca
z mtodszymi dziećmi Wymaga prze-
stawienia się (podobnie ;.ak trzeba się
przestawić, zaczynając pracę z klasą
pierwszą po ,,oddaniu,, trzeciej), ale
jest to możliwe. Wielkin wyzwnniem na.
tomiast, nazuet dlą nauczycieli z bogatszym

Ale jeśli dzieci mają potrzebę poznawania li-
ter i cyfr, same szukają ich w otoczeniu, to je-
steśmy po to, by zaspokoić tę naturalną chęć
p oznania - w11aśnia Elżbieta BudycĘ dy-
rektorka Przedszkola nr 87 w Gdańsku.
_ Wśk, że największa różnica jest w tym, że
mamy uczyć, wdrażać, poznazuać, doświad-
cznc.... n nie nauczac. Po trzecie, w nowej
podstawie programowej wskazano licz-

o lr I .t r 
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nie przeszkadzać młodszym uczniom,
ale obronity się i dzttloni4.
Ale np. w Szkole Podstawowej nr 32
w Olsztynie dzwonki ,,rie przeszkadza-
ią,,'od wielu lat rozbrzmiewa codzien-
nie tylko jeden dzlvonek o godzinie
8.00. Pózniej nauczycielki czuwajq nad
czasem trwania zajęc iprzerw w ramach
przewidzianego planu lekcji. Taka orga-



doświadczeniem z dziećmi sześcioletnimi,
jest praca z 1rupą, r'u której sq i siedmiolat-
ki po ,,zerówce,,, i sześciolatki, najczęściej

tąkie, które nie miaty specjalnego przy4o-
towania do szkoty. Specyfka pracy z jedną

i drugy grupq jest różna. Rozuój dziecka

wynlag(l stosowania innych metod i przeka-

zywania treści innym j?zykiem. Trufun jest

zwłąszcza prąca z klas4 _ w ząkresie inte-

gracii grupty i prncy z emocjattti.

Słowa krytyki wobec metod stosowa'
nych przez nauczycieli edukacji wczes-
noszkolnej padają Ze Stlony Róży Paul,
doradcy metodycznego Przedszkola
nr 3 w Nowym Tomyślu i nauczycielki
wychowania przedszkoh'rego. W szkole

panuje papierowa dydaktyka. To jest eduka-

cja zorientowana na progrnm, nie na dzie-

cko. A dziecko chce dośzoiadczać, ilzia-
tać, poznawać śzoiąt ztlszystkimi zmy-
stami. Nauczyciel w przedszkolu musi
tak przygotozaać ofertę edukacyjną,
aby zainspirowąta dziecko do dziata-
nia. Zdnje sobie sprmuę, że dziecko uczy

się przez zabnrtlę i bnrt,i sie podczas nauki.

Takn edukacja jest zorientounną ną dziecko,

uwzględnia jego możliwości, zrłinteresowa-

nia. Nątomiast nauczyciel zu szkole realizuje

progrn|nl ą wtaściuie ruypetnia kolejne stro-

tly w ćwiczeniach'

Iwona faźwa' psycholog' koordynator-
ka działu w czesne j interwen Ąi, i Iz ab ela
Rodak, psycholog, dyrektorka Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ę-
chach, podkreśIa;ą ze nowa podstawa
ploglamo\,Va wymaga przestawienia się
na inne formy i metody pracy, ze szcze-
gólnym naciskiem na aktywnośc dzieci
i polisensoryczne podawarie wiedzy,
dostosowywanie tempa pracy do moż-
liwości poszczegolnych uczniów w kla-
sie i mqdrą integrację obu roczników.
Ządaniem dyrektoróru jest umożliruienie
zdobycia niezbędnych umiejętl.Lości w tvm

zaktesie zoszy stkim nattczy cielom.

W Policach na przykład wszystkie na-

uczycielki, które chciaty pracolvać z sze-

ściolatkami w szkołach' przez rok do'

skona1iĘ się zawodowo, uczęszczając
m.in. na zajęcia do przedszkoli' braĘ
udział w warsztatacĘ konferencjach,
dyskusjach...

W procesie zachodz4rych zmian kluczo-
we znaczeńe ma' wedfug Teresy Pupe|
nauczycielki_konsultantki z o|sztyną
doskonalenie nauczycieli w celu przy-
bliżenia wymogów nowej podstawy
programowej i poznania speryfiki pracy
z mtodszym uczniem. w 2009 r' rusz ośro-

dek przygotott,nt bogatą ofertę szkoleniowq clla

nauczycieli, ń1rektorózt, szkot, przedszkoli,

dorądcótu metodt1czrtt1ch, pr nco,ut.Likózu J ST.

Każdy móg! r'uybrać coś t1ln siebie. Z propo-

rLowanych przeze xurie fornt skorz.ystato wte-

d! 1503 nattczycieli. Ponadto Kuratorium
oświaty juz w 2008 r. ulr.zględniało
problemaĘkę istotną dla nauczycieli
edukagi wczesnoszkolnej (np. kodowa-
nią dekodowanie PojęÓ dziatań) w szko-
leniach dofinansorływanych przez MEN
(granĘl). Uwazam, że kazĘ mógt tuybrać

formę, która najbardziej mu oĘowiadata.
Krłżdy nauczyciel ma możliuość tnnówienirl

się na konsultacje i.ndywiduabte, tak iak ma

to miejsce w przypadku konsultncji dotvczą-

cych planowania czy dokumentotuatia zwią-
ząnego z aLląrLsem zawodou'ytn. Najczęściej

poruszanymi zagadnieniami podczas kon-

sultacji indywidunlny ch czy szkoleniozuych

rad pedagogicznych byty: plnnoittanie pracy

zgodnie z now4podstfrlL)q progrnmocua, zapi-
sy w dziennikach, dokumentowmlie obseruą-

cji i diagnozy ułstEnej'

Przede wszystkim nattczyciel mtLsi pa-

miętać, że od 2012 r' będzie miat w kląsie

tvlko dzieci szescioletnie - przypomina
Katarzyna Wróbel. _ Niezbędnn będzie

zmiąna metod pracy i konieczność dosto-

sowanin treści do mozlizuości dzieci, Treści

nowej podstawy programouej dla pieruszej
klasy sąpraktycznie zbieżne z treściami od-

działóul ,,0,, ,,starej podstau11,,' Ważne jest
jednak to, żeby nauczyciel mqdrze je realizo-

ulat, diagnozuj ąc potrzeby dzieci.

r Anita Mróz

Część II artykułu o sześciolatkach w szkole już w kwietniowym
wydaniu BLIŻEJ PRZEDSZKoLA, a w niej:

_ czy wyma1ania stawiane sześciolatkom nie są wygórowane?

- co, jeśli do szkoły trafi dziecko, które się ,,nie nad'aje,,?

- jaka powinna być podstawa programowa na miafę sześciolatka?

- mity na temat egzaminów wstępnych do szkoły.


