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Wydawnictwa zwarte 
 

1. Czuba-Wąsowska, Magdalena : Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki : 
zagadnienia prawne : teoria i praktyka / Magdalena Czuba-Wąsowska, 
Katarzyna Mańko. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 206, [1] s. ; 21 
cm 
Sygn. 249945 Czytelnia PBW 

 
2. Jaszczyszyn, Elżbieta : Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku 

do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego / Elżbieta Jaszczyszyn. - 
Białystok : Trans Humana, 2010. - 145 s. : il. ; 21 cm 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 
3. Kurzyna-Chmiel, Danuta : Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo 

oświatowe w zarysie / Danuta Kurzyna-Chmiel. - Wyd. 2. - Warszawa : 
Wolters Kluwer Polska, 2009. - 200 s. ; 21 cm 
Prawo do nauki i obowiązek szkolny. 
Sygn. 248888 Czytelnia PBW 
Sygn. 248889 Wypożyczalnia  PBW 

 
4. 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 PBW 

 
5. Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Irena 

Adamek, Zuzanna Zbróg ; [aut. Adamek Irena et al.] ; Uniwersytet 
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kraków : 
Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2011. - 292, [1] s. : il. ; 24 cm 
Osobiste nastawienia i oczekiwania dzieci podejmujących obowiązek szkolny. 
Sygn. 250923 Czytelnia PBW 

 
Wydawnictwa ciągłe 
 

6. Bałachowicz, Józefa : Sześciolatki w świecie pisma - (nie)łatwe czytanie i 
pisanie / Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Barbara Stasieło // „Bliżej 
Przedszkola”. - 2012, nr 6, s. 16-19 
Sześciolatki w szkole. Obowiązek szkolny. Obszar dotyczący kształtowania 
gotowości do nauki czytania i pisania. Podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego - gotowość szkolna absolwentów przedszkola w zakresie 



przygotowania do nauki czytania i pisania. 
Czytelnia PBW 

 
7. Brzezińska, Anna Izabela : Sześciolatek w szkole - wyzwania, zagrożenia i 

szanse / Anna Izabela Brzezińska // „Przed Szkołą”. - 2012, nr 4, s. 15-17 
Jak przekonać i przygotować do tego samorządy. Jak przekonać i 
przygotować dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych. Jak przekonać i 
przygotować dyrektorów przedszkoli. Jak przekonać i przygotować 
psychologów i pedagogów z poradni wspierających pracę przedszkola i 
szkoły. Jak przekonać i przygotować rodziców pięcio-, sześciolatków. 
Czytelnia Pedagogiczna UJK 

 
8. Dzierzgowska, Irena : Dialog wewnętrzny albo silne i słabe strony reformy / 

Irena Dzierzgowska.  – ( Małe dziecko) // „Dyrektor Szkoły”. - 2008, nr 6, dod. 
„Niezbędnik Dyrektora”, s. 10-11 
Pomysł obniżenia wieku obowiązku szkolnego. 
Czytelnia PBW 

 
9. Gumowska, Paulina : Dyrektorzy szkół czekają na sześciolatki / Paulina 

Gumowska // „Dyrektor Szkoły”. - 2013, nr 6, s. 14-16 
Artykuł dotyczący reformy edukacji polegającej na obniżeniu wieku obowiązku 
szkolnego. 
Czytelnia PBW 

 
10. Gumowska, Paulina : Oddajemy głos sześciolatkom / Paulina Gumowska // 

„Dyrektor Szkoły”.  - 2013, nr 10, s. 14-17 
Wypowiedzi sześciolatków i ich rodziców na temat obniżenia wieku szkolnego. 
Czytelnia PBW 

 
11. Jagła, Aleksandra : Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? / 

Aleksandra Jagła // „Życie Szkoły”. - 2012, nr 2, s. 32-34 
Refleksje dotyczące reformy edukacji obniżenia wieku szkolnego i 
przedszkolnego. 
Czytelnia PBW 

 
12. Jastrzębska, Lidia : Edukacja AD 2011 : spór o sześciolatki / Lidia Jastrzębska 

// „Nowa Szkoła”. - 2012, nr 1, s. 3-6   
Obowiązek szkolny dla sześciolatków - przebieg sporu w 2011 roku. 
Czytelnia PBW 

 
13. Jastrzębska, Lidia : Szkoła gotowa na sześciolatki, sześciolatki gotowe na 

szkołę / Lidia Jastrzębska // „Dyrektor Szkoły”. - 2013, nr 5, s. 16-18 
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego od września 2014. 
Czytelnia PBW 

 
14. Kamińska, Krystyna : Pięciolatek w nowej roli, czyli prawo do wcześniejszej 

nauki / Krystyna Kamińska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2011, nr 2, s. 12-
17 
Prawo 5-latków do nauki w szkole. Obniżenie dolnej granicy obowiązku 



szkolnego. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
Czytelnia PBW 

 
15. Kamińska, Krystyna : Sześciolatek na rozdrożu : lata 2009-2012 w polskim 

ustawodawstwie oświatowym / Krystyna Kamińska // „Wychowanie w 
Przedszkolu”. - 2011, nr 1, s. 4-10 
Obowiązek szkolny. Sześciolatek w roli ucznia. Dylematy rodziców i 
nauczycieli. 
Czytelnia PBW 

 
16. Kamińska-Juckiewicz, Małgorzata : Wychowanie przedszkolne w dobie zmian 

/ Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // „Nowa Szkoła”. - 2010, nr 3, s. 4-12 
Zalety powszechności wychowania przedszkolnego. Obniżenie wieku 
obowiązku szkolnego - opinie Polaków wg TNS OBOP. Wiek rozpoczynania 
obowiązkowego kształcenia w Europie - porównanie. 
Czytelnia PBW 

 
17. Kaszulanis, Magdalena : Na kłopoty sześciolatki / Magdalena Kaszulanis // 

„Głos Nauczycielski”. - 2012, nr 2, s. 4 
Projekt nowelizacji ustawy oświatowej dotyczący sześciolatków. Według 
projektu obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich ma być przesunięty na 
2014 rok. 
Czytelnia PBW 

 
18. Kochan, Katarzyna : Sześciolatki w szkole - od idei do realizacji / Katarzyna 

Kochan // „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i 
Przedsiębiorczości”. - T. 19 (2012), s. [161]-179 
Prezentacja działań podejmowanych w ostatnich latach w Polsce, mających 
na celu obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci 
sześcioletnich. 
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 

 
19. 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.  
Czytelnia PBW 

 
20. Lesińska, Joanna : Pełnoletni z pełnią praw / Joanna Lesińska // „Głos 

Pedagogiczny”. - 2013, nr 51, s. 49-50 
Prawa i obowiązki pełnoletniego ucznia w zakresie nauki i uczęszczania do 
szkoły - aspekty prawne. 
Czytelnia PBW 

 
21. Łysek, Jan : Sześciolatek w szkole / Jan Łysek // „Nauczyciel i Szkoła”. - 2012, 

nr 2, s. [43]-55 
Przegląd przepisów prawnych dotyczących obniżenia wieku obowiązku 
szkolnego w Polsce. Obowiązek szkolny w krajach europejskich. Stanowisko 



rodziców i nauczycieli wobec obniżenia obowiązku szkolnego w Polsce. 
Czytelnia PBW 

 
22. Łyszczarz, Michał : Powtarzanie klasy przez sześciolatka na życzenie rodzica 

/ Michał Łyszczarz // „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”. - 2013, nr 9, s. 16-18 
Obowiązujące regulacje. Zadania nadzoru sprawowanego przez dyrektora 
szkoły. Czy cała klasa na życzenie rodziców może powtarzać klasę. 
Konsekwencje dla szkoły. 
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 

 
23. Mądrowska, Wiesława : Dylematy rodziców w sprawie wcześniejszego 

posłania dziecka do szkoły / Wiesława Mądrowska // „Doradca Dyrektora 
Przedszkola”. - 2011, [nr] 21, s. 4-7 
Zmiana Ustawy o systemie oświaty wobec podjęcia obowiązku szkolnego 
przez dzieci 6-letnie oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego przez 
dzieci 5-letnie. Dylematy, rozterki i bunt rodziców oraz kontrowersje w 
środowisku nauczycieli. 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka 
Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

 
24. Mądrowska, Wiesława : Już do szkoły czy jeszcze w przedszkolu? / Wiesława 

Mądrowska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. - 2013, nr 40, s. 48-50 
Wspomaganie rodziców w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez 
sześciolatków realizacji obowiązku szkolnego. Działania monitorowane przez 
MEN. Informacje, jakie musiał podać dyrektor monitorowanej jednostki. Arkusz 
monitorowania. 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka 
Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

 
25. Mądrowska, Wiesława : Mam 6 lat i co dalej? / Wiesława Mądrowska // 

„Doradca Dyrektora Przedszkola”. - 2012, nr 32, s. 4, 6-10 
Przesunięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków na 1 września 2014 r. 
Obowiązek przedszkolny (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 
dzieci w wieku 5 i 6 lat). Roczne przygotowanie przedszkolne poza 
przedszkolem. Działania MEN. Zadania dyrektorów i nauczycieli. 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka 
Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

 
26. Mądrowska, Wiesława : Sześciolatki w szkole : fakty i mity / Wiesława 

Mądrowska // „Doradca Dyrektora Szkoły”. - 2013, nr 33, s. 60-61 
Badania CBOS. Nowa podstawa programowa. Najczęstsze obawy rodziców. 
Argumenty przeciwników.  
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka 
Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum 

 
27. (mk) : Weto, weto i po wecie / (mk) // „Głos Nauczycielski”. - 2009, nr 12, s. 3 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - obniżenie wieku szkolnego z siedmiu 
do sześciu lat. Rozłożone zostało ono na 3 lata. Oznacza to, że od 1 września 
2009 r. dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w I klasie szkoły 
podstawowej, zaś od 1 września 2012 r. dziecko sześcioletnie ma już 



obowiązek nauki w I klasie szkoły podstawowej. Na wiele pytań dotyczących 
obniżania wieku szkolnego można znaleźć odpowiedź na stronie: 
www.6latki.men.gov.pl. 
Czytelnia PBW 

 
28. Moszczyńska, Urszula : Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej 

wiek szkolny / Urszula Moszczyńska // „Dyrektor Szkoły”. - 2011, nr 3, s. 49-52 
Nierealistyczne wymagania. Edukacja nieprzyjazna dzieciom. Dostosowanie 
szkoły do potrzeb dziecka. 
Czytelnia PBW  

 
29. Ostaszewska, Ewelina : Sześciolatki w szkole - niekończąca się historia... / 

Ewelina Ostaszewska // „Nowa Szkoła”. - 2013, nr 4, s. 3-9 
Przebieg wprowadzania reformy dotyczącej objęcia 6-latków nauką szkolną. 
Czytelnia PBW 

 
30. Skura, Piotr : Maluchy z poślizgiem / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. - 

2012, nr 3, s. 6 
Poparcie przez Sejm projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, zgodnie 
z którą obowiązek szkolny sześciolatków wejdzie w życie z dniem 1 września 
2014 roku. 
Czytelnia PBW 

 
31. Skura, Piotr : Milion podpisów to nie przypadek / Piotr Skura // „Głos 

Nauczycielski”. - 2013, nr 28/29, s. 4 
Omówienie badań CBOS dotyczących obniżenia wieku szkolnego. 
Czytelnia PBW 

 
32. Skura, Piotr : Pigułka na uspokojenie / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. - 

2013, nr 51/52, s. 3 
Założenia reformy edukacji wczesnoszkolnej.  
Czytelnia PBW 

 
33. Skura, Piotr : Reforma na trawniku / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. - 

2013, nr 19, s. 3 
We wrześniu roku 2014 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte dzieci 
siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie urodzone w okresie 
styczeń-czerwiec 2008 r. 
Czytelnia PBW 

 
34. Skura, Piotr : Sześciolatek ma poczekać / Piotr Skura // „Głos Nauczycielski”. - 

2012, nr 5, s. 6 
Odroczenie przez Sejm o dwa lata (do 2014 roku) reformy MEN dotyczącej 
sześciolatków. 
Czytelnia PBW 

 
35. Soja, Lidia : Sześciolatki do szkoły - sylwetka dziecka sześcioletniego / Lidia 

Soja // „Buski Kwartalnik Edukacyjny”. - 2013, nr 41, s. 3-5 
Obniżenie wieku szkolnego zgodnie z założeniami reformy edukacji. Ustawa z 
dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty, według której 



obowiązek szkolny dla sześciolatków został przesunięty na 1 września 2014 r. 
Zadania szkoły. Rozwój psychofizyczny dzieci sześcioletnich (rozwój ruchowy, 
rozwój mowy i myślenia, rozwój wyobrażeń i spostrzeżeń, rozwój uwagi, 
wyobraźni, pamięci). 
Czytelnia PBW 

 
36. Tundzios, Bogusław : Nowości oświatowe, czyli tsunami edukacyjne / 

Bogusław Tundzios // „Meritum”. - 2012, nr 1, s. 98-105 
Rozważania na temat Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych, szkolnictwa zawodowego, standardów kształcenia i kwalifikacji 
oraz edukacji sześciolatków. 
Czytelnia PBW 

 
 


