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Przewodniczący
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O

popierając
dotyczący

pomysł

Dyrektorów

Łódzkich

Przedszkoli

Miejskich

ustanowienia Dnia Przedszkolaka (20 września, w wigilię Światowego

Dnia Orderu Uśmiechu), obchodzonego w Łodzi już od 2009 roku, zwracam się
z uprzejmą prośbą o rozważenie ustanowienia 20 września Ogólnopolskim Dniem
Przedszkolaka oraz wpisanie tego Święta w karty kalendarza.
Praktyka pokazała, że może być on nie tylko wielkim i radosnym dziecięcym
świętem, ale także pretekstem do wywoływania szerokiej dyskusji społecznej o roli
wczesnej edukacji i potrzebach małego dziecka. Przedsięwzięcie to w moim odczuciu
jest ważne i zasługuje na nadanie mu szerszego, ogólnokrajowego wymiaru,
W całej Polsce podejmowanych jest wiele działań zmierzających do popularyzacji
wychowania przedszkolnego. Zmieniają one spojrzenie na ten niezwykle ważny etap w życiu
dziecka. Należy zaznaczyć, że Polski Komitet Światowej

Organizacji Wychowania

Przedszkolnego stoi na stanowisku, że do zmiany spojrzenia na edukację przedszkolną
w polskim społeczeństwie konieczne jest ukształtowanie powszechnej świadomości wagi
wychowania naszych dzieci już na etapie przedszkola.

Nie trzeba już dzisiaj udowadniać, że pierwsze lata życia każdego człowieka
determinują jego przyszłość. W tym czasie dziecko rozwij a swój twórczy potencjał, zyskuje
pierwsze kompetencje społeczne. Dlatego dostępna i właściwie zorganizowana edukacja
przedszkolna powinna stanowić fundament dla dalszego zharmonizowanego rozwoju
człowieka w wymiarze zarówno intelektualnym, jak i emocjonalnym, fizycznym
oraz społecznym. Dziecko w przedszkolu uczy się i praktykuje wiedzę w grupie, znajduje
odpowiedzi na pytania: jak żyć, co robić, jak postępować, współistnieć z innymi, patrzeć,
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. To etap, w którym „budowany” jest solidny
fundament do dalszego rozwoju. Ten okres ma ogronmy wpływ na dorosłe życie, odnoszone
sukcesy i karierę. To w wieku przedszkolnym człowiek już staje wobec nowych wyzwań,
kształtuje swoją kreatywność, a bycie odkrywcą jest jednym z jego najważniejszych celów
i priorytetów. Stanowi to sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa
dziecko w przedszkolu. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty od trzeciego roku życia dziecka
zaczyna się okres zwany przedszkolnym. Jest to bardzo korzystny czas dla rozwoju dziecka,
do niwelowania wad i problemów, z jakimi niekiedy borykają się najmłodsi, pozwała
wyrównać szanse 3-latków.
W obowiązującym systemie prawnym nie ma świątecznego dnia, który mógłby
w należyty sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na wskazany wyżej, szczególnie ważny
aspekt wychowania przedszkolnego. Dlatego nie mam wątpliwości, że taki zapis
w kalendarzu jest uzasadniony i oczekiwany. Dzień Przedszkolaka to nie tylko zabawa
i kolejna okazja do świętowania dla dzieci to również ogromne wyzwanie, dające szansę
-

na kreowanie nowej przestrzeni dla wychowania przedszkolnego oraz integracja wielu
środowisk, osób i instytucji, mających wpływ na wizerunek przedszkoli i jakość edukacji
małego dziecka. Propagowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka bezsprzecznie umożliwi
też podniesienie rangi wychowania przedszkolnego w społeczeństwie. Zwróci uwagę
na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka nie tylko wśród
rodziców i innych osób dorosłych, ale także zwiększy świadomość i wiedzę o prawach
dziecka samych przedszkolaków. Uczczenie tej idei i zaszczepienie w naszym społeczeństwie
świadomości, iż wychowanie przedszkolne dla naszych dzieci jest nie tylko spędzaniem
przez nie wolnego czasu lecz również bardzo ważnym czynnikiem rozwojowym,
wychowawczym, dydaktycznym oraz opiekuńczym. Ustanowienie Święta pozwoli
także na propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego w całym kraju.
Przyniesie dzieciom kolejną możliwość do miłej zabawy oraz czerpania radości z bycia
przedszkolakiem.

Ponadto,

należy

zwrócić

uwagę,

że

ustanowienie

Ogólnopolskiego

Dnia

Przedszkolaka ma odmienne założenia i cele niż Międzynarodowy Dzień Dzieck
a, uchwalony
w 1954 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych rezolucją 838 (IX) i obchod
zony
na świecie w różnym czasie, ale mający jedno przesłanie uświadomienie i przypo
mnienie,
że dziecko nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy, gwaran
towane
Deklaracją Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencją o Prawach Dziecka z 1989 roku.
-

Mając na uwadze powyższe oraz ogromne zaangażowanie Polskiego Komitetu
Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego i Dyrektorów Łódzkich Przeds
zkoli
Miejskich pomysłodawców i organizatorów Projektu „Ogólnopolski Dzień Przedszkolak
a”,
nie mam wątpliwości, że taki zapis w kalendarzu (usankcjonowany prawnie) jest potrzebny
-

i oczekiwany. Wyrażam też nadzieję, że powyższa inicjatywa spotka się z życzliwym
przyjęciem polskich parlamentarzystów.
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