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Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 
 
 

Dnia 25 kwietnia 2012 r. o godz. 16.30 w sali nr 176 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, podczas którego omówiono; 

- problemy wychowania przedszkolnego, 

- stan przygotowań do konkursu w ramach Roku Korczakowskiego, 

- projekt utworzenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Dziecka.  

 

Gość Zespołu - pani Anna Wróbel, prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji 

Wychowania Przedszkolnego przybliżyła członkom Zespołu działania tej organizacji. 

Organizacja ta zwraca uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju  i wychowaniu 

dziecka. Przedszkole to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu, ale też okres 

nabywania ważnych doświadczeń społecznych i emocjonalnych. Niestety w Polsce wciąż 

brakuje przedszkoli. Kraje Unii Europejskiej zadeklarowały w Strategii Lizbońskiej 

zapewnienie wychowania przedszkolnego do końca 2013 r. dla 90 proc. dzieci. Choć liczba 

dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej rokrocznie w Polsce wzrasta średnio o 1 %, 

nadal zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w rankingach europejskich. Przykładowo w Belgii, 

Francji, Hiszpanii i we Włoszech do przedszkola chodzą wszystkie dzieci przed rozpoczęciem 

nauki szkolnej. Przeprowadzane w różnych krajach badania dotyczące rozwoju dzieci 

wskazują na olbrzymie znaczenie dostępu do edukacji od najmłodszych lat. Zdaniem 

specjalistów dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, lepiej rozwijają się intelektualnie, 

społecznie i werbalnie. Badania dowodzą, że przedszkolaki znacznie lepiej radzą sobie 

później w szkole. Pani prezes Wróbel zaproponowała, aby ustanowić dzień 29 września 

Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego.  

 

Członek Prezydium Zespołu senator Stanisław Jurcewicz poinformował uczestników 

posiedzenia o stanie przygotowań do konkursu, jaki Zespół organizuje w ramach Roku 

Korczakowskiego. Opracowany projekt konkursu zostanie w najbliższych dniach 



przedstawiony Marszałkowi Senatu. Po akceptacji projekt konkursu zostanie rozpropagowany 

w mediach o zasięgu krajowym i regionalnym.  

 

Propozycja stworzenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Dziecka spotkała się  

z dużym zainteresowaniem członków Zespołu. Do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

oraz do wszystkich członków Zespołu zostanie wysłane pismo zachęcające do zgłaszania 

propozycji, które powinny znaleźć się w tym programie.  
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