
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI 

 

 O dojrzałości szkolnej  zgodnie z definicją Stefana Szumana można mówić 

wtedy, gdy poziom funkcjonowania poszczególnych obszarów rozwoju dziecka: 

rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalno-motywacyjny i społeczny umożliwiają 

sprostanie wymaganiom stawianym przez szkołę oraz czynią dziecko podatnym na 

systematyczne nauczanie i wychowanie. Do tych wymagań należy uczenie się oraz 

umiejętność odpowiedniego zachowania się względem osób dorosłych oraz 

rówieśników. O dziecku, które osiągnęło dojrzałość szkolną mówimy wtedy, gdy 

poziom rozwoju w sferze fizycznej, poznawczej oraz emocjonalno – społecznej jest 
na odpowiednim poziomie. 

1.Poziom rozwoju fizycznego dziecka to ogólna sprawność organizmu i zdrowie 

dziecka. Długotrwałe choroby, defekty fizyczne i inne dolegliwości organizmu 

utrudniają pracę szkolną. Dziecko szkolne dysponować musi odpowiednim zasobem 

sił fizycznych i odpornością na zmęczenie. Wielogodzinne siedzenie w ławce, 

noszenie ciężkiego tornistra szkolnego i wykonywanie różnych zadań umysłowych 

jest trudne nawet dla dziecka zdrowego, silnego i sprawnego. Przy takich 

czynnościach jak pisanie, rysowanie, wycinanie, konstruowanie i innych pracach 

plastyczno-technicznych potrzebna będzie dziecku dobra sprawność rąk (odpowiedni 

poziom skostnienia nadgarstka, jego ruchomość, zakres ruchów, umiejętność chwytu 

przedmiotu pisarskiego, adekwatny nacisk na kartkę) i koordynacja ruchowo-

wzrokowa. Poziom tej sprawności skorelowany jest z ogólną sprawnością 

motoryczną dziecka. Odpowiedni poziom sprawności ręki umożliwia precyzyjne 

stawianie znaków w liniach, rysowanie tematyczne. Jej brak jest przyczyną szybkiego 

męczenia się ręki, wolnego tempa pisania, rysowania, trudności w poprawnym 

zapisywaniu znaków literowych. Mogą też występować współruchy, czyli 

niepotrzebne ruchy służące rozładowaniu nadmiernego napięcia  np. poruszanie 
językiem przy pisaniu lub rysowaniu.  

 Ważny jest odpowiedni poziom zwinności ruchów, zdolność utrzymywania 

równowagi i koordynacji ruchowej – umożliwiają one bezpieczne poruszanie się po 

szkole np. podczas przerw, radzenie sobie na zajęciach gimnastycznych, 

samodzielność w stołówce, w szatni. Dziecko o prawidłowym rozwoju ruchowym 



potrafi przez chwilę stać oraz skakać na jednej nodze, przeskakiwać przez 

przeszkody. Siedmiolatek sprawnie i szybko biega, przy czym ruchy rąk i nóg są 

zharmonizowane. Dobra koordynacja ruchowa umożliwia mu jazdę na rowerze, na 
rolkach, itp.  

2. Poziom rozwoju funkcji poznawczych. Dla efektywnego uczenia się niezbędny 

jest odpowiedni poziom koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości wzrokowej  
i słuchowej oraz operacje myślowe i mowa na odpowiednim poziomie. 

 Uczeń powinien mieć zdolność skupiania uwagi przez około 30 minut, a także 

umiejętność jej ukierunkowywania zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 

nauczyciela. Miejsce uwagi mimowolnej powinno być zastępowane coraz 

sprawniejszą uwagą dowolną. Dla wymagań stawianych przez szkołę pamięć 

dziecka powinna być trwała. Ważne jest szybkie tempo zapamiętywania i duża 

pojemność pamięci. Odpowiedni poziom dojrzałości spostrzegawczości wzrokowej 

umożliwi dziecku analizę znaków graficznych oraz prawidłowe rozpoznawanie relacji 

między znakami. W praktyce dziecko będzie potrafiło rozróżniać kształt liter, cyfr, 

symboli (z czego jest złożony jest znak) oraz jak jest umiejscowiony w przestrzeni i 

względem innych znaków (np. ułożenie w przestrzeni liter d/b, p/g, t/ł – prawidłowe 

ich rozpoznawanie i odtwarzanie). Odpowiedni poziom spostrzegawczości słuchowej 

jest podstawą nabywania umiejętności czytania i pisania. Dziecko powinno odróżnić 

poszczególne głoski, poziom ich dźwięczności, czas trwania, kolejność (np.. 

słuchowo odróżnić p od b, d od t, si od ś, s od sy itp.). A także mieć zdolność 

odróżniania rymów i rytmu mowy.  

 Niezwykle ważna jest umiejętność operowania informacjami, by możliwe było 

rozumienie prostych pojęć, zasad, reguł. Zdolność myślenia przyczynowo – 

skutkowego, logicznego wiązania informacji, definiowania pojęć, zdolność myślenia 

matematycznego (dokonywania operacji porównywania liczebności zbiorów, 

doliczania, odliczania na konkretach, szeregowania według wielkości, długości) – 

pozwolą na pracę zgodną z poleceniami nauczyciela. Dziecko powinno posługiwać 

się mową wiązaną (zdaniami), mieć odpowiednio duży zasób słów, pojęć, by móc 

korzystać z poleceń i wyjaśnień nauczyciela oraz rozumieć czytane teksty. Powinno 

prawidłowo wymawiać głoski, by móc je w odpowiedni sposób analizować  

i syntetyzować w procesie nauki czytania i pisania. 



3. Rozwój emocjonalno – społeczny oznacza, że dziecko nawiązuje kontakty  

z innymi, potrafi funkcjonować i współpracować w grupie, przestrzega zasad i reguł. 

Rozumie też proste sytuacje społeczne i wie, co jest dobre, a co złe. Jednocześnie 
potrafi walczyć o swoją pozycję w grupie i o respektowanie swoich praw.  

 Dziecko potrafi częściowo panować nad emocjami (np. radzi sobie  

z rozstaniem z rodzicami, potrafi przyjąć uwagi nauczyciela, w tym ocenę swojej 

pracy, częściowo radzi sobie ze stresem i zmęczeniem). Dziecko zaczyna mieć 

poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie (np. mimo, ze dziecku nie chce się 

ćwiczyć, podejmuje ćwiczenie czytania, pisania, odrabia lekcje). Podejmuje również 

trud pokonywania trudności, nie zniechęca się tak szybko, robi czasami to, czego nie 
lubi rozumiejąc konieczność ćwiczeń i treningu. 

 
Na dojrzałość szkolną mają wpływ pewne czynniki, do których należą m. in.: 
 

1.  Czynniki indywidualne – są to przekazane drogą genetyczną lub wrodzone 

właściwości organizmu, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, 

podłoża wyższych czynności psychicznych. Należą tu również potrzeby, 

skłonności i dążenia dziecka.  

 
2.  Czynniki środowiskowe – chodzi tutaj głównie o wpływy rodziny  

i przedszkola. Literatura podaje trzy główne grupy czynników rodzinnych 

mających wpływ na dojrzałość szkolną dziecka. Są to:  

 
 Warunki materialne - od poziomu dochodów, sytuacji mieszkaniowej, 

wyposażenia gospodarstwa domowego zależy, jak rodzina będzie 

zaspokajała potrzeby dziecka, a więc czy będzie ono racjonalnie 

odżywiane, zaopatrzone w potrzebną odzież, czy będzie miało warunki do 

nauki, odpoczynku i zabawy. 

 

 Warunki kulturalne jest to poziom wykształcenia rodziców, kultura 

językowa rodziny, potrzeby kulturalne, zasady wychowania dzieci, sposób 

spędzania czasu wolnego. Warunki kulturalne domu rodzinnego,  

a zwłaszcza poziom wykształcenia rodziców w istotny sposób wpływają na 



rozwój intelektualny i osiągnięcia szkolne uczniów. Rodzice wykształceni 

wykazują na ogół duże zainteresowanie problemami szkolnymi swoich 

dzieci, mają większe wymagania i aspiracje w stosunku do ich przyszłości 

oraz w większym stopniu pobudzają je do osiągnięć 

 
  Warunki społeczno – psychologiczne to: struktura rodziny, osobowość 

rodziców, stosunki między rodzicami, postawy rodziców wobec dzieci oraz 

atmosfera panująca w domu. Dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej istotne 

jest, czy dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej lub niepełnej, mało- czy 

wielodzietnej, dwu- czy trzypokoleniowej. Z reguły rodzina wielodzietna 

stwarza korzystne warunki dla rozwoju osobowości dziecka, gdyż zmusza 

do liczenia się z innymi, rozwija postawy opiekuńcze. Dzieci z rodzin 

wielodzietnych szybciej się usamodzielniają, osiągają wyższy poziom 

dojrzałości emocjonalnej, nie wykazują tendencji do przeceniania samego 

siebie, lepiej potrafią współdziałać z innymi. Jeśli jednak rodzina jest 

bardzo liczna, a warunki materialne bardzo skromne, to rodzice obarczeni 

nadmiarem obowiązków mają mało czasu dla dzieci, pozostawiają je same 

sobie, nie zaspakajając wszystkich ich potrzeb. Istotnym czynnikiem 

wpływającym na dojrzałość szkolną dzieci jest fakt uczęszczania do 

przedszkola. Dzieci o długiej karierze przedszkolnej wyróżniają się 

lepszym uspołecznieniem, niż inne dzieci oraz lepszym przygotowaniem 

do szkoły. 

 U większości dzieci uczęszczających do przedszkola gotowość do podjęcia 

nauki szkolnej dokonuje się niepostrzeżenie i nie wymaga specjalnych zabiegów 

ani ze strony rodziców, ani ze strony nauczycieli. Bowiem cała praca 

wychowawcza przedszkola, od najmłodszych grup, zmierza do zapewnienia 

dziecku dobrego startu w szkole. Pomimo tego, zdarza się, że niektóre dzieci nie 

osiągają dojrzałości szkolnej w siódmym roku życia i z tego powodu odraczane są 

z obowiązku szkolnego. Te dzieci wymagają szczególnej troski i fachowej 

pomocy. Wśród dzieci przekraczających próg szkolny są takie, które wchodzą  

w obowiązki szkolne z niepełną dojrzałością szkolną. Tym dzieciom również 

potrzebna jest specjalistyczna pomoc (np. korekcyjno-kompensacyjna), bo 

narażone są na poważne niepowodzenia szkolne. O tym, czy dziecko pójdzie do 

szkoły mimo braku dojrzałości szkolnej, czy zostaje odroczone zawsze decydują 



rodzice, po zasięgnięciu opinii psychologa i pedagoga. Te trudne, ale konieczne 

decyzje muszą być poprzedzone rzetelną diagnozą dziecka, pozwalającą określić 

jego dojrzałość umysłową, fizyczną, społeczną i emocjonalną. Nowa sytuacja  

i całokształt związanych z nią czynników stanowią trudne zadanie dla układu 

nerwowego dziecka. Niekiedy pojawiają się związane z pójściem do szkoły lęki  

i stany nerwic. Często ich podstawę stanowią błędy popełniane zupełnie 

nieświadomie przez samych rodziców. Oto najczęstsze z nich: 

 
 Straszenie szkołą - dziecko będzie traktować pójście do szkoły jako 

przykry obowiązek, a samą szkołę postrzegać jako miejsce, w którym 

będzie mu źle.  
 Likwidacja zabawek – często całkowite zburzenie dotychczasowej 

organizacji życia w domu powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa, które 

zastępuje niepewność, a nawet zagrożenie. Od dziecka zaczyna wymagać 

się zbyt dużej odpowiedzialności i dorosłości. 
 Okazywanie lęku przez rodziców - coraz częściej zdarzają się sytuacje, 

w których to rodzice przejawiają strach przed szkołą i po prostu zarażają 

nim dzieci.  

 Stosunek do oceny szkolnej - dzieci nie zdają sobie sprawy z wartości 

oceny. Jest ona kształtowana przez dom rodzinny i najbliższe otoczenie 

dziecka. Przykre dla siedmiolatka przeżycia mogą wywołać nadmierne 

ambicje rodziców, nastawionych na zdobywanie przez dziecko najlepszych 

stopni. Otrzymanie każdej innej oceny spowoduje napięcie, wywoła lęk,  

a z czasem doprowadzi do zachwiania wiary dziecka we własne 

możliwości i poczucia niższej wartości. Strach przed pójściem do szkoły 

wywoła z pewnością zapowiedź przykrych konsekwencji z powodu złych 

ocen.  
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