
Drodzy rodzice, 
Witajcie

w naszej szkole!

Ważne jest, by dzieci chodziły do szkoły z przyjem-
nością. Szczęśliwe dziecko łatwiej przyswaja wie-
dzę, jest bardziej zmotywowane i lepiej współpra-
cuje z innymi dziećmi.

Współpraca na rzecz sukcesu 
dzieci w szkole
Zachęcamy rodziców do 
angażowania się w sprawy 
szkolne. Zależy nam bo-
wiem na tym samym: na 
dobru Waszego dziecka, a 
naszego ucznia. Im lepsza jest 
współpraca między nami, tym lepiej jest dziecku  
w szkole. W skrócie: razem jesteśmy silni! 

Czego możecie oczekiwać od szkoły?
Zapewniamy dobrą edukację, dopasowaną  
do uzdolnień naszych uczniów. Pracujemy nad ję-
zykiem, czytaniem i matematyką. Ważne są rów-
nież motywacja i zachowania społeczne. Dużo 
rozmawiamy z naszymi uczniami: co już potrafisz/
wiesz, czego chcesz się jeszcze nauczyć i jaki jest 
Twój cel? 

Czego oczekujemy od Was? 
Ważne jest, by dzieci przychodziły do szkoły wy-
poczęte i na czas oraz by zdrowo się odżywiały, 
ponieważ ma to pozytywny wpływ na naukę. Tak, 
wiemy: łatwiej powiedzieć niż zrobić. Jeżeli coś nie 
wychodzi, spokojnie dajcie nam o tym znać. Pomy-
ślimy wspólnie. 

Dobrze jest rozmawiać z dzieckiem o szkole
Zapytaj dziecka na przykład: „Fajnie dzisiaj było? 
lub „Czego się nauczyłeś?”.
Poświęć w domu (w formie zabawy) uwagę na to, 
czego dziecko się nauczyło. Dzięki temu łatwiej 
mu będzie to zapamiętać i przyjemniej będzie się 
uczyć. Jako rodzic też masz więc na to wpływ!

Większość dzieci zachowuje się w szkole inaczej 
niż w domu
W szkole jest inaczej niż w domu, dlatego jest mała 
szansa, że dzieci będą zachowywały się tak samo. 
Nie musimy nikogo o tym przekonywać. Warto za-
ciekawić się różnicami: z jakiego powodu dziecko 
potrafi coś w domu, a w szkole jeszcze nie (i na od-
wrót)? Podczas wspólnych przemyśleń pojawiają 
się nowe pomysły.

Jeżeli martwisz się lub masz pytania, porozma-
wiajmy o tym
Nie odkładamy na później rozmów o tym, co nas 
martwi. Rodzice, Wy również informujcie nas na 
czas. Dzielcie się swoimi przemyśleniami - w koń-
cu znacie swoje dziecko najdłużej i najlepiej. Dzięki 
dzieleniu się doświadczeniami lepiej rozumiemy 
Wasze dzieci i znajdujemy dobre rozwiązania.

Z przyjemnością do szkoły!



Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy ze szkołą, 
zapytaj dyrektora, czy możesz pożyczyć książkę Z przyjemnością do 

szkoły! Znajdziesz w niej różne praktyczne rady dla rodziców.

Chętnie dzielimy się doświadczeniami, ale nie za-
mieniamy się miejscami... 
Dzielimy się ze sobą sugestiami. Nauczyciele odpo-
wiadają za to, co dzieje się w klasie, i decydują, jak 
wykorzystać wskazówki rodziców. Rodzice z kolei 
odpowiadają za to, co dzieje się w domu, i to oni 
decydują, jak wykorzystać wskazówki nauczycieli. 
Informujemy się nawzajem, co chcemy wypróbo-
wać, a czego nie, by w ten sposób zapobiec niepo-
rozumieniom. Podejmujemy też konkretne decyzje 
i powracamy do nich później.

W obecności dzieci mówimy o sobie z szacunkiem
Zaufanie pomiędzy szkołą, rodzicami i dzieckiem 
jest ważne. Gdy dziecko widzi, że jego rodzice i na-
uczyciele się lubią, czują się spokojnie i bezpiecz-
nie, dlatego ważne jest, żebyśmy pozytywnie mó-
wili o sobie nawzajem. 

A jeśli dziecko wróci ze szkoły złe lub smutne?
Rozumiemy, że jako rodzic martwisz się z tego 
powodu. Wesprzyj dziecko („Widzę, że jesteś zły/
smutny. Przykro mi.”). Postaraj się zachować spo-
kój („Ja też nie do końca rozumiem, dlaczego pani/
pan to zrobił(a). Zapytam ją/go o to.”). 
Nie zgadzasz się z podejściem nauczyciela? Masz 
do tego prawo, ale porozmawiaj o tym z nauczycie-
lem i nie obarczaj tym dziecka. 

Zdanie Twojego dziecka jest wartościowe!
Dzieci potrafią nam powiedzieć, co im się podoba 
oraz co i jak chcą zmienić. Informacje te pozwala-
ją nam lepiej prowadzić lekcje. Jeżeli dziecko po-
wie w domu coś ważnego na temat szkoły, przekaż 
nam to: zajmiemy się tym.

Dawajmy sobie komplementy i rady
Jeśli dobrze wykonujemy naszą pracę, a Twoje 
dziecko przychodzi do domu zadowolone i podo-
bały mu się lekcje, powiedz nam o tym! Wtedy bę-
dziemy wiedzieć, że dobrze pracujemy i będziemy 
trzymać tak dalej. 
My też będziemy tak do Was podchodzić: „Rodzi-
ce, miło, że wspieracie dziecko w nauce!”

Jeżeli możemy coś 
poprawić, zasugeruj-
cie nam, co możemy 
zrobić. 
Z góry dziękujemy za 
pochwały i rady!

Z przyjemnością do szkoły!


