
           

                               RODZICU PIERWSZOKLASISTY !

             Witamy Cię serdecznie w murach naszej szkoły. Od momentu, kiedy 
powierzyłeś nam swoje Dziecko, stałeś się dla nas bardzo ważnym Partnerem .
Mamy wspólne cele :
 aby Twoje Dziecko czuło się w szkole dobrze i bezpiecznie;
 aby zdobywało nowe doświadczenia i umiejętności w optymalnych warunkach;
 aby zdobyło wiedzę, która umożliwi mu dalsze kształcenie, zgodnie ze swoimi
      możliwościami i ambicjami;
 aby mogło się wszechstronnie rozwijać i uzyskać podstawy do stania się
      w  przyszłości dorosłym odpowiedzialnym za siebie i bliskie mu osoby.

Możesz być pewny – zależy na tym Dyrekcji, Nauczycielom i innym pracownikom 
szkoły, nie mniej niż Tobie.

Aby osiągnąć sukces w naszych zamierzeniach – potrzebne nam Twoje zaufanie i 
współpraca.

Jak możesz wspierać Dziecko i jego Nauczyciela w procesie edukacji ?

 Nie podważaj kompetencji i autorytetu pracowników szkoły.
 Zorganizuj w mieszkaniu miejsce, w którym dziecko będzie mogło umieścić 
      zeszyty, podręczniki i inne przybory potrzebne do szkoły, dopilnuj aby
      utrzymywało tam porządek.
 Wygospodaruj wygodne krzesło, stolik lub biurko, przy których zawsze będzie     
      odrabiało zadania domowe.
 Wspieraj dziecko w procesie odrabiania lekcji poprzez :
- ustalenie harmonogramu dnia – najlepiej, aby była to ta sama godzina , po posiłku 
  i odpoczynku;
- kontrolę wykonania zadania;
- aprobatę z dobrze wykonanej pracy;
- jeśli pojawi się jakaś trudność, postaraj się, aby jeszcze raz przećwiczyło daną 
  umiejętność i wspieraj je w tym, dodając wiary w sukces;
- jeśli trudności będą się pojawiać często – nie wpadaj w panikę, porozmawiaj
  szczerze z nauczycielem – przy jego pomocy pewnie uda się je pokonać. 
 Postaraj się wprowadzić nowy harmonogram dnia :
- wieczorem, przed snem Dziecko ma spakować przybory potrzebne do szkoły i przy 
   pomocy dorosłego, przygotować odzież,
- pora nocnego spoczynku powinna być odpowiednio wczesna, aby wyspane
  i  wypoczęte chętnie wstawało,
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- poranne wstawanie ma odbyć się odpowiednio wcześnie, aby spokojnie i bez
  napięcia z zeszykowało się do wyjścia, oczywiście po zjedzonym śniadaniu,
- przygotuj mu coś dobrego i zdrowego na drugie śniadanie – nauka to wysiłek, a głód
  nie sprzyja koncentracji uwagi, 
- codziennie z uwagą wysłuchaj wrażeń ze szkoły, a jeśli nie ma spontanicznej
  reakcji - dopytaj jak minął dzień – niech Dziecko ma poczucie, że jest to dla Ciebie
  ważne.
 Chcesz się dowiedzieć więcej o dojrzałości szkolnej  - zapoznaj się z artykułem na 
stronie internetowej szkoły w zakładce-Pedagog radzi.
 Gdyby dziecko miało problemy w zdobywaniu nowych umiejętności, których nie 
udało się pokonać na terenie szkoły- możesz liczyć na pełne wsparcie w uzyskaniu 
pomocy specjalistów.
Pamiętaj o tym, że istnieje grupa dzieci, które na początku nauku szkolnej potrzebują 
wsparcia, a dalej radzą sobie bez problemów.
 W razie komplikacji – pierwszą osobą do której powinieneś się zwrócić jest 
Wychowawczyni Twojego Dziecka.

                                        TYLKO WSPÓLNIE Z TOBĄ

              MOŻEMY ZREALIZOWAĆ CELE PODJĘTE DLA DOBRA 

                                           TWOJEGO DZIECKA  !

                              LICZYMY NA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ.
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