Kochani Uczniowie Klas Pierwszych !
Przyszłoroczny uczniu!
Niedługo rozpoczniecie naukę w naszej szkole. Przed Wami stoi dużo
nowych wyzwań, dlatego przekazujemy w Wasze ręce ten oto list.

Mamy nadzieję, że już niedługo dołączysz do naszej wielkiej „szkolnej
rodzinki”. Z pewnością jesteś tym faktem bardzo podekscytowany. W końcu
zaczynasz nowy okres w swoim życiu. Niedługo staniesz się bardziej samodzielny,
wiele się nauczysz i poznasz nowych przyjaciół. Domyślamy się, że w związku
z tym możesz mieć dużo obaw. Panie Wychowawczynie obejmą Cię swoją troską
i będą czuwały, abyś nigdy nie czuł się w naszej szkole zagubiony. Jedna z nich
stanie się Twoim przewodnikiem przez następne trzy lata. Panie ze świetlicy
pomogą w odrabianiu prac domowych i zaopiekują się Tobą, kiedy rodzice będą
w pracy. Wiec głowa do góry! Spotkamy się na początku roku szkolnego.

List do rodzica pierwszoklasisty
Drodzy rodzice.
Za dwa miesiące nowy rok szkolny, a Wasze dzieci przyjdą do szkoły. Dla
pierwszoklasisty to bardzo ważny dzień. Mam nadzieję, że zapamięta go bardzo
dobrze i będzie to jedno z milszych wspomnień w jego życiu. Oto otwiera się
nowy rozdział w jego życiu, który będzie trwał nieprzerwanie przez kolejnych
osiem lat. Waszą rolą jest sprawić, by Wasze dziecko czuło się w nowej roli
pewnie i komfortowo. Nauka to przywilej i tego musicie nauczyć swoje dziecko.
Pamiętasz jeszcze?
Ten list ma Wam przypomnieć, że Wy także rozpoczynaliście kiedyś swoją
przygodę ze szkołą. Pamiętacie swoje ówczesne obawy i lęki? Jaka będzie nowa
pani? Czy koledzy i koleżanki będą mili? A co jeśli nie polubię szkoły? Nic takiego
się nie wydarzyło, prawda? Koniecznie powiedzcie dziś o tym swojemu dziecku.
Porozmawiajcie z nim o szkole, o tym, o czym marzy w związku z nią, a także o
tym, czego się boi. Uspokójcie Waszego pierwszaka. Pocieszcie go, dodajcie mu
otuchy, zmotywujcie go. To na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc mu
przekroczyć
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w serduszku.
W szkole nie ma wrogów
Piszę ten list, by zwrócić Waszą uwagę na sprawy, o których rodzice tak
często zapominają. Nauczyciele, wychowawca Waszego dziecka chcą dla niego
tak samo dobrze jak Wy. Udzielajcie się w życiu szkoły tyle, na ile potraficie.
Bądźcie obecni na zebraniach dla rodziców, są one bardzo ważne. Nie
zapominajcie o swoich obowiązkach wobec szkoły i dziecka.

Nic na siłę
Wiecie, że nikt Was do niczego nie zmusza. Wszelkie działania w szkole są
dobrowolne, tak samo jak składki lub opłaty, o których tyle się mówi
na początku roku szkolnego. Jedyne co musicie zapewnić swojemu dziecku to
przybory szkolne,

dopilnujcie, aby były kompletne! Podręczniki uczniowie

otrzymają w szkole. W naszej szkole niezbędne jest też odpowiednie obuwie
zamienne, strój na wf i pływanie zgodny z wymogami szkoły (strój jednoczęściowy
dla dziewczynek, czepek, klapki). Pokażcie dziecku wszystkie jego rzeczy. Niech
wie, który to jego worek na kapcie, jak wyglądają jego spodenki na wf i tak dalej.
Dzięki temu pomożecie mu uniknąć niepotrzebnego stresu, gdy w klasowym
rozgardiaszu coś się zawieruszy. Dziecko musi wiedzieć, jak wyglądają jego
przybory i ubrania. Przypilnujcie tego! Nie zaszkodzi też podpisanie jego rzeczy,
tak by nikt nie miał wątpliwości do kogo należą.
dyrektor szkoły
Beata Jezierska

