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Drogie Rodziny, 

Państwa dziecko jest teraz w takim wieku, że niedługo pójdzie do szkoły. A dla dobrego początku 
edukacji szkolnej decydujące znaczenie mają kompetencje językowe. Z tego powodu warto 
odpowiednio wcześnie, jeszcze przed posłaniem dziecka do szkoły, sprawdzić, czy Państwa dziecko 
nie wymaga intensywniejszego wsparcia w zakresie rozwoju językowego. Taka ocena zostanie 
przeprowadzona w najbliższych tygodniach w przedszkolu lub w placówce opieki dziennej, do której 
uczęszcza Państwa dziecko. To procedura zapisana w § 55 berlińskiej ustawy o szkolnictwie, 
„Określenie poziomu rozwoju językowego i jego wspieranie " co sprawia, że ma charakter 
obligatoryjny. 

Podczas tak zwanego testu kompetencji językowych pedagodzy dokładnie zajmą się tymi obszarami 
rozwoju, które są istotne dla umiejętności językowych. Obserwacje i notatki zawarte w Dzienniczku 
Nauki Języka dostarczą im wielu cennych wskazówek. 

Duże znaczenie dla dobrego rozwoju Państwa dziecka w okresie przedszkolnym ma współpraca 
pomiędzy Państwem i pracownikami przedszkola, oparta na zaufaniu. Podczas codziennego pobytu 
dziecka w przedszkolu wychowawczynie obserwują, jak przebiega rozwój językowy u Państwa dziecka, 
i wspólnie z dzieckiem zapisują swoje obserwacje w Dzienniczku Nauki Języka. Wiele dziewczynek i 
chłopców jest dumnych z tego dzienniczka, ponieważ na jego podstawie dostrzegają, czego nowego 
nauczyli się z biegiem czasu. Pedagodzy zaś na podstawie notatek widzą, czy postęp u dziecka jest 
regularny, czy też potrzeba mu ewentualnego, dodatkowego wsparcia. Testy określające poziom 
rozwoju języka, które odbędą się niebawem, to jedynie jeden z elementów wspierania dobrego 
rozwoju. Zależy nam na tym, by Państwa dziecko od pierwszych dni w szkole mogło bez problemów 
wypowiadać się, uczyć się oraz rozwijać swoją osobowość. 

Z tego powodu tak istotne jest, aby porozmawiali Państwo z wychowawcami i wychowawczyniami 
przedszkolnymi o wyniku testu. Wówczas będą Państwo mogli wspólnie zastanowić się, jakie są inne 
możliwości pobudzania i wpierania rozwoju językowego w domu i w placówce przedszkolnej. 
Oczywiście na życzenie otrzymają Państwo pisemną analizę badania. Jeżeli podczas badania 
stwierdzono, że potrzebne jest intensywniejsze wspieranie dziecka, wówczas taka wspólna wymiana 
zdań ma szczególne znaczenie. Wszystkie kwestie, które się w związku z tym pojawią, mogą Państwo 
omówić z kadrą pedagogiczną na miejscu.  

W trakcie następnego roku edukacji przedszkolnej zostaną Państwo zaproszeni z dzieckiem na 
badanie, które ma miejsce przed rozpoczęciem nauki w szkole. Wynik testu językowego może stanowić 
ważną informację dla lekarza szkolnego. Z tego powodu proszę Państwa o zabranie jego wyników na 
badanie.   

Życzę Państwu i Państwa dziecku nadal wiele radości i sukcesów w przedszkolu lub w placówce opieki 
dziennej. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
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