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Szanowni Rodzice! 

  

Zaczynamy kolejny rok szkolny, przed nami nowe wyzwania i dużo pracy związanej z 

wychowaniem i nauczaniem naszych dzieci. Chcielibyśmy, aby nasza współpraca układała się 

pomyślnie i przyniosła jak najlepsze efekty. Stanie się tak, jeżeli wspólnie będziemy 

konsekwentni w naszych działaniach. 

 

    W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie i spełnienie naszych 

oczekiwań w stosunku do Państwa. 

Prosimy o dopilnowanie następujących spraw: 

 Systematyczne usprawiedliwianie nieobecności dzieci w szkole, 

 Systematyczna kontrolowanie  zeszytów przedmiotowych ucznia potwierdzone Państwa 

podpisami pod ocenami, komentarzami nauczyciela. Prosimy także, by zeszyty były 

podpisane, a te już zapisane – niewyrzucane przed końcem roku szkolnego. Notatki 

nieczytelne, niedbale zapisane powinny być starannie przepisane, 

 Uzupełnianie przez ucznia na bieżąco zaległości spowodowanych nieobecnością na zajęciach, 

 Systematyczne przygotowywanie się w domu do lekcji, zwłaszcza do sprawdzianów, testów w 

celu utrwalenia wiedzy i umiejętności, przeanalizowanie zagadnień podawanych przed 

pracami klasowymi i sprawdzianami, 

 Systematyczne sprawdzanie zeszytu dziecka, w tym  zadań domowych, 

 Dopilnowanie, by dziecko codziennie poświęciło czas na czytanie tekstów z podręcznika 

(najlepiej przed każdą kolejną lekcją) w celu ćwiczenia wyraźnego czytania oraz czytania ze 

zrozumieniem, odpytywanie dziecka ze zrozumienia tekstów, 

 Dopilnowanie, by uczeń wypisał z notatek wyrazy z błędami ortograficznymi wskazane przez 

nauczyciela- pięć razy pod notatką w celu utrwalenia poprawnej pisowni. Ta sprawa dotyczy 

wszystkich przedmiotów, na których obowiązuje zeszyt, 

 Stały  nadzór w procesie pakowania się do szkoły (liczne przypadki braku zeszytu ćwiczeń, 
zeszytu przedmiotowego, przyborów, materiałów na np. plastykę, Pisma Św. na religię, stroju 
na WF lub basen), 

 Systematyczne odczytywanie wiadomości i informacji w terminarzu – Synergia, 
reagowanie na informacje nauczyciela o brakach do uzupełnienia w domu (np. utrwalanie 
tabliczki mnożenia), 

 Wspólne stanowisko co do konieczności systematycznego przygotowywania się do 
sprawdzianu szóstoklasisty z  ( systematyczne uczestnictwo ucznia w zajęciach dodatkowych), 

 Wspólne rozwiązywanie  problemów wychowawczych, reagowanie na wpisy nauczyciela 
dotyczące niewłaściwego zachowania na zajęciach (wsparcie nauczyciela poprzez wspólne 
stanowisko domu i szkoły, co do zasad obowiązujących na lekcji - pogadanki w domu), 

 W czasie wspólnych wyjść z rodzicami zwracanie uwagi na elementy przyrodnicze i nazywanie 

ich (uczniowie często nie potrafią powiedzieć w jakim mieście, regionie spędzali np. wakacje, 

nie potrafią nazwać roślin, zwierząt), 

 Aktywne uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych. 
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Wychowawca szczególnie oczekuje: 

 systematycznego kontaktu rodziców z wychowawcą (Synergia lub osobiście), 

wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych, 

 otwartości rodziców wobec nauczyciela, 

pomocy rodziców w różnych pracach na rzecz klasy, 

 że będą obiektywni, tolerancyjni, chętni do współpracy, systematyczni, otwarci, 

wyrozumiali, zaangażowani, 

 w razie potrzeby szczerej rozmowy o dziecku i jego problemach, 

 aby przy dzieciach nie wyrażali złych opinii na temat szkoły lub nauczycieli, 

 stosowania ustalonych wspólnie ze szkołą działań (ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych) i wsparcia w działaniach wychowawczych , 

 wywiązywania się z ustalanych terminów, 

 pełnej informacji o dziecku, 

 bieżącego uaktualniania danych osobowych i kontaktowych. 

 

Wierzymy, że nasza  konsekwentna i systematyczna  współpraca z Państwem będzie 

podstawą sukcesów i umiejętności  NASZYCH DZIECI ! 

 


