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Wydawnictwa ciągłe 

1. Balcerek, Anna : Środowisko rodzinne a start szkolny dziecka / Anna Balcerek 

// „Gazeta Szkolna : aktualności . - 2004, nr 35, dod. s. XI  

Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów klas młodszych.  

2. Bielska, Beata : Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / 

Beata Bielska // „Wychowanie na Co Dzień”. - 2009, nr 6, dod. s. VII-VIII 

Przygotowanie dziecka do szkoły.   

3. Cęcelek, Grażyna : Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych 

dziecka / Grażyna Cęcelek // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2005, 

nr 8, s. 44-46 

Zależności pomiędzy elementami sytuacji rodzinnej dziecka a jego 

powodzeniem szkolnym. Na podstawie badań.  

4. Cęcelek, Grażyna : Umiejętności wychowawcze rodziców a osiągnięcia 

szkolne ich dzieci / Grażyna Cęcelek // „Edukacja Dorosłych (Radom)”. - 2005, 

nr 2/3, s. [119]-127 

Rodzina to podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze, które 

kształtuje i rozwija sfery emocjonalne, postawy i zachowania dziecka oraz ma 

istotne znaczenie w stymulowaniu jego procesu edukacyjnego.  

5. Goc, Joanna : Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły? / Joanna Goc // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2012, nr 1, s. 19-21 

Materiał ten to cenne narzędzie pogłębienia wiedzy nauczycielskiej z zakresu 

przebiegu rozwoju fizycznego dziecka i aspektów jego dojrzałości szkolnej. 

Stanowi także gotowe narzędzie do przekazania rodzicom w ramach 

pedagogizacji – podkreślona w nim została ich rola w przygotowaniu dziecka 

do podjęcia nauki w szkole. Konkretne wskazówki dla rodziców zostały ujęte w 

formę listu od przyszłego wzorowego ucznia.  

6. Jurewicz, Monika : Wykształcenie rodziców a poziom kompetencji czytania ze 

zrozumieniem / Monika Denek // „Nowa Szkoła”. - 2007, nr 4, s. 13-19 

7. Korczewska, Elżbieta : Diagnoza przedszkolna - klucz do nauki w klasie 

pierwszej / Elżbieta Korczewska // „Doradca Nauczyciela Przedszkola”. - 

2012, nr 7, s. 4-9 

Diagnoza dojrzałości i gotowości szkolnej dziecka w wieku przedszkolnym. 



Narzędzia diagnostyczne służące nauczycielowi i rodzicom w podjęciu 

odpowiedniej decyzji co do objęcia dziecka obowiązkiem szkolnym.  

8. Kotlarski, Kazimierz : Postawy rodzicielskie a osiągnięcia dziecka w nauce / 

Kazimierz Kotlarski // „Kultura i Edukacja”. - 1994, nr 1, s.111-120 

Warunki osiągania sukcesu szkolnego.  

9. Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna : Sześciolatki do szkoły! / Katarzyna 

Kowalczewska-Grabowska, Agata Rzymełka-Frąckiewicz // „Wychowanie na 

Co Dzień”. - 2009, nr 9, s. 3-8 

Wymagane umiejętności w zakresie gotowości do nauki czytania i pisania 

dziecka kończącego przedszkole. Stopień przygotowania szkół na przyjęcie 

dzieci sześcioletnich. Argumenty rodziców, którzy nie posłali swoich 

sześciolatków do szkoły. Przykłady, w jaki sposób samorządy i same szkoły 

zachęciły rodziców do zapisania dzieci do pierwszej klasy.  

10. Mańkowska, Izabela : Ocena rodzicielska poziomu przygotowania 

sześciolatka do szkoły / Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska // 

„Dysleksja”. - 2012, nr 1, s. 18-20 

Obszary: dojrzałość fizyczna, dojrzałość umysłowa, dojrzałość emocjonalno-

społeczna, dojrzałość motywacyjna, dojrzałość zmysłowa.  

11. Michalak, Renata : Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / 

Renata Michalak // „Życie Szkoły”. - 2009, nr 3, s. 10-15 

Czynniki warunkujące poziom zdolności przystosowawczych dziecka. Zmiany 

jakich doświadcza dziecko w drodze rozwoju od przedszkola do nauczania 

przedmiotowego. Aktywność oraz wsparcie za strony rodziców i nauczycieli.  

12. Ogińska-Bulik, Nina : Zachowania Typu A-B osiągnięcia szkolne dzieci i 

wykształcenie rodziców / Nina Ogińska-Bulik // „Psychologia Wychowawcza”. - 

1996, nr 2, s.134-139 

Wyniki badań osiągnięć szkolnych dzieci ze wzorem zachowania A-B.  

13. Pańtak, Genowefa : Warunki kulturowe rodziny a osiągnięcia szkolne dzieci / 

Genowefa Pańtak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 1991, nr 5, s. 

206-210 

14. Przekazywanie wyników obserwacji rodzicom : (diagnoza przedszkolna) // 

„Bliżej Przedszkola”. - 2010, nr 2, s. 54-55 

Omówienie zasad przekazywania rodzicom wyników obserwacji 

przeprowadzonej w ramach diagnozy przedszkolnej.   

15. Sikorski, Wiesław : Osiągnięcia szkolne uczniów a charakter ich stosunków z 

rodzicami / Wiesław Sikorski  // „Opieka, Wychowanie, Terapia”. - 1996, nr 4, 

s.39-44 

Niepowodzenia szkolne jako źródło trudności wychowawczych.  



16. Sokołowska, Agnieszka : Start do szkoły / Agnieszka Sokołowska, Katarzyna 

Maciejewska // „Bliżej Przedszkola”. - 2006, nr 6, s. 17 

Kryteria osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej, kwestionariusz dla 

rodziców.    

17. Stępniak, Katarzyna : Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // 

„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2010, nr 2, s. 23-28 

Cele oraz podstawowe wytyczne do prowadzenia diagnozy przedszkolnej. 

Kryteria doboru metody diagnozy. Obserwacja pedagogiczna jako metoda 

pracy nauczyciela. Współpraca z rodzicami w procesie diagnozy.  

18. Szychowska, Monika : Środowisko rodzinne a szanse rozwoju społeczno-

edukacyjnego dziecka / Monika Szychowska // „Wychowanie na Co Dzień”. - 

2001, nr 10-11, s. 14-16 

Szanse edukacyjne dzieci w zależności od poziomu wykształcenia rodziców, 

sytuacji ekonomicznej, struktury rodziny.   

19. Szymański, Mirosław S. : Bezrobocie rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci 

/ Mirosław S. Szymański // „Edukacja”. - 1996, nr 4, s.85-101 

Wyniki badań uczniów szkół podstawowych.  

20. U progu szkoły : o dojrzałości szkolnej. - (Poradnik dla rodziców) // „Bliżej 

Przedszkola”. - 2006, nr 6, s. 39 

Sfery rozwoju: umysłowy, fizyczny i społeczny.  

21. Żytko, Małgorzata : Co umieją dzieci i dlaczego / Małgorzata Żytko // 

„Psychologia w Szkole”. - 2012, nr 1, s. 117-123 

Od czego zależą szkolne osiągnięcia uczniów? Omówienie wyników projektu 

"Badanie podstawowych umiejętności uczniów trzecich klas szkoły 

podstawowej".  

Wydawnictwa zwarte 

22. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka : zadania, karty pracy, 

komputerowy program do analizy wyników / Danuta Al-Khamisy [et al.]. - 

Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2007. - 113 s. : il. kolor. 

; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - (Zajrzyj i Znajdź)  

Na dysku zamieszczono zadania wraz z kartami pracy w formacie A4 oraz 

komputerowy program do analizy wyników - arkusz obserwacji dziecka.  

Sygn. 248682 Czytelnia 

23. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli 

opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” 

zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej / [red. Anna Zawada et al.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, cop. 2006. - 7 z. (62, 4, [2] ; 48 

; 52 ; 68 ; 52 ; 48 ; 40 s.) : il. ; 27 cm + dysk optyczny (CD-ROM)  



Zawiera: Skala Gotowości Szkolnej : podręcznik / Anna Frydrychowicz [et al.]. 

Konteksty gotowości szkolnej / Renata Michalak, Elżbieta Misiorna. Zabawa i 

nauka w grupie / Ewa Kozłowska [et al.]. Osiąganie samodzielności / 

Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak [et al.]. Umiejętności społeczne dzieci / 

Anna Grządkowska, Magdalena Pietrzak-Kurzac, Patrycja Rusiak. Rozwój i 

ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich / Grażyna Krasowicz-Kupis. 

Rozwój i ocena umiejętności matematycznych dzieci sześcioletnich / Urszula 

Oszwa.  

Sygn. 242271 Czytelnia 

24. Dziecko-uczeń a wczesna edukacja / red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna 

Zbróg ; [aut. Józefa Bałachowicz et al.] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kraków : Wydawnictwo 

Libron - Filip Lohner, 2011. - 285, [2] s. : il. ; 24 cm 

Zawiera: Indywidualizacja jako postulat i konieczność współczesnej edukacji 

początkowej / Józef Bałachowicz. Indywidualizacja w edukacji 

wczesnoszkolnej / Joanna Żądło. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej - 

dlaczego? dla kogo? / Bożena Pawlak. Zmiany w systemie edukacji drogą do 

wyrównania szans edukacyjnych? / Anita Famuła-Jurczak.Dostępność i 

efektywność edukacji przedszkolnej w świetle raportów międzynarodowych / 

Zuzanna Zbróg. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w 

przedszkolu i szkole - zmiany systemowe / Joanna Skibska. Sytuacja dziecka 

sześcioletniego w przestrzeni edukacyjnej / Elżbieta Marek, Magdalena 

Grochala. Poziom rozwoju umysłowego dziecka 5-6-letniego a gotowość 

szkolna w świetle wyników badań własnych / Grażyna Bielecka, Iwona Dudzik. 

Sygn. 251174 Czytelnia  

25. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. 

Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, 2009. - 164, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Pedagogika 

Waldorfska ) 

Sygn. 246289 Czytelnia 

Sygn. 248405 Wypożyczalnia 

26. Góralczyk, Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i 

wychowawców / Ewa Góralczyk [oraz poszczeg. rozdz. oprac. Ewa Kozłowska 

et al.].  - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej, 2008. - 116 s. : il. ; 24 cm 

Sygn. 244613, 244861 Wypożyczalnia 

27. Klim-Klimaszewska, Anna : Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa 

programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy 

ERICA, 2010. - 376 s. 



Sygn. 246757 Czytelnia 

Sygn. 247061, 247165, 247947, 251495 (Wyd. z 2012 r.) Wypożyczalnia 

28. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : Harmonia, 2010. - 

180 s. : il. ; 21 cm 

Sygn. 246931 Wypożyczalnia 

29. Nadolna, Beata : Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - 

Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2009. - 164 s. ; 18 cm. - 

(Rady dla Rodziców i Wychowawców)  

Sygn. 248461 Wypożyczalnia 

30. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony 

Zwierzchowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy 

Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

TWP, 2010. - 437 s. : il. ; 25 cm 

Sygn. 248424 Czytelnia 

31. Sześciolatki w Polsce raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. 

Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. - Kielce : Tekst, 2007. - 249 

s. : il. ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM) 

Zawiera : S. 12-14: Cele i koncepcja badań / Aldona Kopik, Barbara Walasek, 

S. 15-16: Schemat doboru próby / Barbara Walasek, S. 17-19: 

Charakterystyka próby według klasyfikacji / Barbara Walasek, S. 20-21: 

Badania zdrowia dziecka / Ewa Małgorzata Szumilas, S. 21: Badania rozwoju 

fizycznego i aktywności ruchowej / Małgorzata Markowska, S. 22: Badania 

rozwoju sprawności fizycznej dziecka / Elżbieta Cieśla, S. 23-26: Badania 

rozwoju umysłowego / Aldona Kopik, S. 27-30: Badania rozwoju społeczno-

emocjonalnego / Aldona Kopik, Jadwiga Klimaszewska, S. 31-32: Badania 

ankietowe rodziców i nauczycieli / Barbara Walasek, S. 33-36: Metoda pracy / 

Aldona Kopik, S. 37-40: Ogólna charakterystyka placówek / Barbara Walasek, 

S. 41-49: Rodzice (status społeczno-ekonomiczny, środowisko rozwoju 

umiejętności dzieci, aspiracje edukacyjne rodziców wobec dzieci) / Barbara 

Walasek, S. 50-54: Dziecko (Uwagi wstępne - sfery diagnozy gotowości 

szkolnej dzieci) / Aldona Kopik, S. 54-84: Ocena zdrowia dziecka (Zdrowie 

fizyczne, zdrowie psychiczne i społeczne, opieka medyczna i 

psychopedagogiczna) / Ewa Małgorzata Szumilas, S. 85-101: Rozwój fizyczny 

i aktywność ruchowa / Małgorzata Markowska, S. 102-134: Sprawność 

fizyczna / Elżbieta Cieśla, S. 135-172: Rozwój umysłowy / Aldona Kopik, S. 

173-212: Rozwój społeczno-emocjonalny / Jadwiga Klimaszewska, Aldona 

Kopik, S. 213-223: Nauczyciel / Barbara Walasek. 

Sygn. 242654 Czytelnia 

32. Tokarska, Elżbieta : Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku 

wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokarska, 

Jolanta Kopała ; il. Marta Stanisławiak-Chmielewska. - Warszawa : „Edukacja 



Polska”, cop. 2011. - 31 s. : il. kolor. ; 28 cm 

Książka zawiera: pomoce do przeprowadzenia diagnozy we wrześniu (I próba) 

i w maju (II próba), w formie zadań dla dziecka, sprawdzające poziom jego 

umiejętności, arkusz do wpisywania wyników badania diagnostycznego oraz 

ankietę dla rodziców dziecka. Opis przeprowadzenia diagnozy i materiały dla 

nauczyciela znajdują się w Programie wychowania przedszkolnego, 

przygotowanym przez autorki. Wyniki diagnozy dają nauczycielowi pełną 

wiedzę na temat poziomu grupy w poszczególnych sferach rozwoju, ułatwiają 

wyłonić dzieci do pracy indywidualnej, wyrównawczej i rozwijającej zdolności, 

pomagają monitorować postępy każdego dziecka, pozwalają dobrać 

najwłaściwsze metody pracy indywidualnej z dzieckiem i z całą grupą, 

umożliwiają wybór najodpowiedniejszych materiałów i publikacji.  

Sygn. 250345 Czytelnia 

33. Wąsik, Iwona : Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Harmonia, 2011. - Teka 

(2 broszury 4 s., 8 s. + 24 k. tabl.) : il. ; 31 cm  

Sygn. 250535 Czytelnia 

Sygn. A 250536, A 250793 Wypożyczalnia 

 

*** 

 

Boszczyk, Marta : Dojrzałość szkolna. Przygotowanie dziecka do podjęcia 

nauki szkolnej [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne w 

wyborze. - Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2005. - Tryb 

dostępu: 

http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument33.pdf 

 

 

 


