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Godziny pracy 

 Poniedziałek  9.55 – 13.55  

 Wtorek     8.05 – 10.05 i 10.50 – 12.50 

 Środa     9.00 – 10.00 i 13.50 – 14.50 

 Czwartek    10.55 – 14.10 

 Piątek    8.05 – 9.05 i 10.50 – 11.40 

  

Jesteś uczniem naszej szkoły i: 

Chciałbyś z kimś porozmawiać. 

Jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,. 

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem. 

Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. 

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. 

Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. 

  

PRZYJDŹ !  

 

- także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić, spróbujemy 

wspólnie coś z tym zrobić. 

  

DROGI RODZICU 

Twoje dziecko, a nasz uczeń potrzebuje wsparcia w codziennym trudzie zdobywania wiedzy. 
Wiemy, że chcesz mu pomóc, więc proszę skorzystaj z kilku rad: 

 Interesuj się, jak minął szkolny czas, pytaj czego dziś się dziecko nauczyło (nie musi to być 

pytanie o oceny), jak się czuje. Słuchaj z zainteresowaniem o czym Ci dziecko opowiada. 

 Pomóż w zorganizowaniu czasu na naukę i odrabianie lekcji. Zaoferuj swoją pomoc, jeśli 

sam nie możesz, wskaż inną osobę. 

 Zapewnij dziecku zdrowy posiłek przed szkołą i na czas lekcji. 

 Zapewnij dziecku dobre warunki do wypoczynku po całym dniu. Kontrola czasu 

przeznaczonego na sen (uwaga telewizja i Internet bardzo kuszą!) nie zaszkodzi a sprawi, 

że dziecko poczuje się dobrze i bezpiecznie i przede wszystkim będzie wyspane. 

 Ciesz się z postępów i sukcesów dziecka- chwal, znajdź chwilę w ciągu na wspólne 

spędzanie czasu- wspólne prace domowe, czytanie gazet i książek. Zachęcaj do czytania, 

niech czyta co mu się podoba, nie tylko to co musi. 

 Systematycznie kontaktuj się z nauczycielami w szkole, bądź obecny w szkole. Bądź obecny 

tam, gdzie Twoje dziecko spędza większość czasu w ciągu dnia, a to z pewnością 

zaprocentuje. 

 


