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Serdecznie zapraszamy Państwa pociechy do rozpoczęcia niezwykłej przygody z edukacją 

w Szkole Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu. 

Wychowawca klasy Państwa dziecka oraz zespół specjalistów i nauczycieli zadbają z najwyższą 

starannością o to, aby czuło się ono w szkole dobrze i bezpiecznie.

Prosimy  o  śledzenie  naszej  strony  internetowej.  Tam  -  w  związku  z  obecną  sytuacją 

epidemiologiczną - zostaną zamieszczone ważne informacje dotyczące rozpoczęcia oraz organizacji 

roku szkolnego 2020/2021.

Rozpoczęcie nauki  w szkole jest  bardzo ważnym momentem, ale również wyzwaniem - 

zarówno dla dzieci, jak i dla Państwa. Nowe miejsce, nowi nauczyciele, nowi koledzy i koleżanki, 

nowe wymagania i zasady panujące w klasie mogą stanowić dla pierwszoklasisty źródło stresu, 

a dla Państwa podstawę niepewności, co do tego, w jaki sposób dziecko sobie poradzi w nowym 

środowisku  i  z  jakim skutkiem podejmie  nową  rolę  -  rolę  ucznia.  To,  jak  będzie  przebiegała 

adaptacja dziecka, zależy również w dużym stopniu od Państwa. Dlatego tak ważną kwestią jest 

współpraca domu rodzinnego dziecka ze szkołą.

Chcemy  dostarczyć  kilku  rad  i  wskazówek,  dotyczących  tego,  w  jaki  sposób  możecie 

Państwo wesprzeć proces adaptacji swoich dzieci do środowiska szkolnego:

1. Niezwykle ważne jest pozytywne nastawianie dziecka do szkoły. Warto podczas rozmów 

z dzieckiem  przedstawiać  mu  szkołę  jako  miejsce  dające  możliwość  poznania  nowych 

kolegów  i  koleżanek,  wspólnej  zabawy,  ciekawych  przygód  oraz  przede  wszystkim 

zdobycia   nowych wiadomości i umiejętności.

2. Wspierajcie  Państwo  samodzielność  swojego  dziecka  w   wykonywaniu  czynności 

niezbędnych  w pełnieniu  roli  ucznia  np.  pakowanie  tornistra,  przebieranie  się  w szatni, 

wykonywanie  prac  domowych.  Umiejętność  samodzielnego  stawienia  czoła  szkolnym 

obowiązkom  będzie  dla  Państwa  dziecka  źródłem  dumy  i  pozytywnej  samooceny. 

W przyszłości  zaś  zaprocentuje  umiejętnością  i  samodyscypliną  w  samodzielnym 

wykonywaniu zadań domowych.

3. Zaplanujcie  Państwo poranek tak,  aby nie  przyprowadzać  dziecka  do szkoły na ostatnią 

chwilę  -  poranny pośpiech  czy ponaglanie  mogą wywołać  u malucha stres  i  nadmierne 

pobudzenie.

4. Poświęćcie  Państwo czas  na nauczenie dziecka radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

Należy uświadomić dziecku, że ma prawo czegoś nie wiedzieć, nie rozumieć i, że w takich 



sytuacjach należy śmiało zgłosić się po pomoc do wychowawczyni czy innego nauczyciela.

5. Nieustannie  okazujcie  Państwo  dziecku  swoje  wsparcie  i  zainteresowanie  tym,  w  jaki 

sposób spędziło czas w szkole, czego nowego się nauczyło, o czym nowym się dowiedziało. 

Rozmawiajcie Państwo o tym z dzieckiem. Jest to okazja, aby spojrzeć na szkołę oczami 

Państwa dziecka.

6. Traktujcie  Państwo  nauczyciela  wychowawcę,  jako  sprzymierzeńca  współpracującego 

z Wami dla dobra Waszego dziecka. Nauczyciel wychowawca spędza z nim bowiem wiele 

czasu, dzięki czemu ma szansę dobrze poznać jego potrzeby, mocne i słabsze strony i tym 

samym stać się źródłem cennych informacji dla Państwa.

7. Stwórzcie Państwo dziecku kącik do nauki - biurko, wygodne krzesełko, dobre oświetlenie. 

Komfortowe  warunki  i  stałe  miejsce  do  pracy  w  domu  sprawiają,  że  dziecko  chętniej 

wykonuje swoje zadania.

Pamiętajcie o cennym przesłaniu Janusza Korczaka:

Mów mu, że potrafi, umie, wie!

Wrocław, sierpień 2020 r.


