
ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI MAJĄCYCH  

TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE 

 

Drogi rodzicu!  

  Twoje dziecko, a nasz uczeń, potrzebuje wsparcia w przystosowaniu się do nowej szkolnej 

rzeczywistości. My zaś dołożymy wszelkich starań, aby czuło się u nas jak najlepiej, polubiło naukę, 

nowych kolegów, koleżanki i nauczycieli, a także odnosiło w szkole sukcesy na miarę swoich potrzeb  

i możliwości. Wiemy, że Ty również chcesz mu pomóc, więc skorzystaj z tych kilku rad: 

1. Interesuj się, jak minął szkolny czas Twojego syna, córki – raczej nie pytaj o oceny, lecz o to, czego 

dziś dziecko nauczyło się w szkole, jak się czuje i słuchaj z zainteresowaniem, o czym Ci ono 

opowiada.  

2. Doceniaj wysiłki dziecka – zwiększasz w ten sposób jego poczucie wartości. 

3. Ciesz się z postępów dziecka i znajdź czas na wspólne odrabianie prac domowych oraz czytanie 

gazet i książek. Zachęcaj też, aby dziecko samo czytało to, co mu się podoba. 

4. Zapewnij dziecku zdrowy posiłek przed szkołą. 

5. Zorganizuj specjalny czas na odrabianie lekcji. Zawsze sprawdzaj, czy dziecko jest przygotowane 

do zajęć; brak zeszytu, podręcznika bądź zeszytu ćwiczeń skutecznie dezorganizuje pracę dziecka na 

zajęciach i niesie za sobą dalsze negatywne konsekwencje. Pomóż dziecku rozłożyć pracę domową 

na cały tydzień – odrabianie wszystkiego naraz czy dzień przed zajęciami jest niewskazane, dziecko 

będzie zmęczone i zniechęcone, a w głowie pozostanie i tak niewiele.  

6. Zapewnij dziecku dobry sen po całym dniu pracy. 

7. Rozmawiaj z dzieckiem o szkole. Jeśli sam masz miłe wspomnienia z okresu szkoły, opowiadaj 

dziecku o nich. Ważne jest to, jakie nastawienie do szkoły mają rodzice.  

8. Unikaj nadopiekuńczości, wyrabiaj w dziecku poczucie odpowiedzialności za siebie.  

9. Zachęcaj dziecko do kontaktów z nowymi rówieśnikami, stwarzaj pozaszkolne sytuacje do wspólnej 

zabawy czy gier sportowych, zapraszaj kolegów do Waszego domu.  

10. Systematycznie kontaktuj się z nauczycielami w szkole, bądź obecny tam, gdzie Twoje dziecko 

jest każdego dnia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktuj się z wychowawcą lub 

pedagogiem. 



                     ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI MAJĄCYCH  

                                            NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE 

 

Szanowny rodzicu! 

   Jeśli kariera szkolna dziecka niepokoi Cię, gdyż doświadcza ono zbyt częstych niepowodzeń             

w nauce, straciło motywację do pracy, nie zależy mu na otrzymaniu promocji do następnej klasy czy 

ukończeniu szkoły – to sygnał, że córka/syn nie radzi sobie w roli ucznia i potrzebuje pomocy.  

Każdy uczeń ma prawo (bezpłatnie i dobrowolnie) korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej przez szkołę stosownie do jego potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych. 

Ważnym wsparciem dla Twojego dziecka może okazać się indywidualizacja pracy z nim, 

dostosowywanie wymagań przez nauczycieli oraz objęcie go zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi 

lub indywidualnymi konsultacjami u nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

Chcemy pomóc Twojemu dziecku najlepiej jak można. Dlatego prosimy: Włącz się! Dziecko 

potrzebuje Twojego zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi! Dlatego: 

1. Zachęcaj dziecko do systematycznego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i wyrównawcze. 

2. Wyznacz stały czas na naukę i kontroluj jego wykorzystanie – takie działanie wyrobi z czasem 

właściwe nawyki, nauczy córkę/syna odpowiedzialności i systematyczności. 

3. Rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co umie, czego się uczy – okazuj zainteresowanie jego 

nauką i postępami, powstrzymaj się od krytyki, raczej stosuj pochwały, bo one działają znacznie lepiej. 

Jednak bądź konsekwentny i nie pozwól na zaniedbania obowiązków szkolnych wynikające z lenistwa, 

np. nie odrabianie prac domowych. 

4. Dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna, nie mów, że to strata czasu, nie zwalniaj  

z udziału lekcji z błahych powodów. 

5. Zauważaj i doceniaj wysiłki dziecka, chwal dobre zachowania – w ten sposób zachęcasz do 

znajdowania siły w sobie, zwiększasz jego poczucie wartości. 

6. Na bieżąco kontaktuj się z wychowawcą i nauczycielami przedmiotowymi, informuj o swoich 

spostrzeżeniach, pytaj o wszystkie sprawy dotyczące szkolnej sytuacji dziecka i korzystaj  

z przekazywanych Ci wskazówek i podpowiedzi. Korzystaj też z konsultacji specjalistów Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku. 

7. Pamiętaj, że szkolny sukces Twojego dziecka jest naszą wspólną sprawą. 



ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI BĘDĄCYCH W TRUDNEJ 

SYTUACJI RODZINNO-BYTOWEJ 

 

Szanowny rodzicu! 

  W naszej szkole każdy uczeń jest dla nas ważny, szczególnie w sytuacji gdy potrzebuje pomocy  

i wsparcia swych nauczycieli. Naszym zadaniem jest troska o jego prawidłowy rozwój, a więc również 

zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także wychowawcze 

wspomaganie jego rodziny.  

Jeśli Twoja rodzina przeżywa trudne chwile, macie problemy z pracą, zdrowiem, zaspakajaniem 

potrzeb bytowych, czujesz bezsilność i bezradność, przez to zaniedbujesz swoje dziecko  

– zawracamy się do Ciebie z ważną sprawą, prosząc o: 

 przekazanie wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu informacji o tym, czego dotyczy oraz  

na czym polega trudna sytuacja Twojej rodziny; zapewniamy Cię o pełnej dyskrecji i ochronie 

Twoich danych osobowych; 

 skorzystanie z konsultacji u pedagoga szkolnego, który podpowie, jaką pomoc Twoje dziecko 

może otrzymać w szkole, a jaką Wasza rodzina od instytucji i organizacji lokalnych; jeśli 

zechcesz, pomoże Ci w nawiązaniu z nimi kontaktu; 

 stałą współpracę z nauczycielami – to bardzo ważne, by trudna sytuacja rodzinna nie 

pozbawiła Twojego dziecka poczucia bezpieczeństwa czy odebrała mu szansę na szkolne 

sukcesy; razem z nami musisz zadbać o potrzeby córki/syna. 

Pamiętaj! 

1. Jeśli dziecko przeżywa kłopoty rodzinne, nie może zostać z tym samo, potrzebuje Twojej 

szczególnej uwagi i wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoich nauczycieli. 

2. Zachęcaj dziecko do systematycznego przychodzenia na zajęcia szkolne i pozalekcyjne, interesuj 

się jego nauką, dopilnuj, by odrabiało prace domowe. 

3. Zadbaj o jego bezpieczeństwo – kontroluj gdzie i z kim przebywa poza domem, jak spędza wolny 

czas.  

4. Korzystaj z porad nauczycieli, staraj się przestrzegać wskazówek, jak postępować z córką/synem  

w domu, jak rozwiązywać sporne sytuacje i konflikty z jego udziałem. 

5. W sytuacjach zagrożenia agresją i przemocą – nie bój się prosić o interwencję policji. Możesz 

również zgłosić to w szkole – podejmiemy stosowne kroki, by chronić Twoje dziecko i Ciebie. 



ULOTKA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA UZALEŻNIEŃ 

 

DROGI RODZICU! 

 Postaraj się zbudować solidny fundament jakim jest rodzina. Tylko bliski kontakt z dzieckiem 

uchroni je od problemu uzależnienia. 

 Pamiętaj, że uzależnienie może dotyczyć różnych dziedzin życia.  

 

Młody człowiek może uzależnić się od: 

 narkotyków, 

 papierosów, 

 alkoholu, 

 korzystania z komputera, Internetu i gier komputerowych, 

 używania telefonu, 

 jedzenia – konsekwencją może stać się bulimia lub anoreksja, 

 hazardu, 

 dopalaczy, 

 zakupów, 

 oglądania telewizji. 

 

Rodzaje uzależnień: 

 Fizyczne – objawia się silną potrzebą stałego zażywania jakiejś substancji, która hamuje lub 

osłabia pracę mózgu, zmienia świadomość. Zaprzestanie zażywania tej substancji powoduje 

wystąpienie zespołu abstynencyjnego.  

 Psychiczne – objawia się ciągłym myśleniem o zaspokojeniu jakiejś potrzeby, wykonania 

czynności, od której jest się uzależnionym – natręctwa myślowe. Najczęściej dotyczy 

uzależnienia od Internetu, telewizji, telefonu, jedzenia, gier komputerowych, hazardu, dbałości 

o wygląd. 

 Społeczne – występuje w sytuacji, gdy osoba przynależy do grupy społecznej i pod jej 

wpływem podejmuje różne ryzykowne zachowania. Uzależnienie od tej grupy jest tak silne, że 

jej członek nie liczy się z konsekwencjami swojego zachowania. Moc tego uzależnienia jest 

silna, gdyż człowiek pozostaje pod wpływem grupy oraz jakiegoś środka lub substancji. 

 

Jak rozpoznać uzależnienie, czyli symptomy, na które należy zwrócić uwagę: 

 ospałość, otępienie, apatia, przygnębienie, 

 nadmierne pobudzenie, 

 agresja, 

 nienaturalna pewność siebie, 

 zaburzenia snu, 

 na przemian występujące pobudzenie i zmęczenie, 



 wypowiedzi i zachowania nie mające związku z realną sytuacją, nieadekwatne do sytuacji, 

 nadmierna gadatliwość, 

 znaczne zwężenie źrenic w jasnym otoczeniu, 

 szkliste oczy, 

 przekrwione białka, 

 brak zainteresowania nauką – niższe wyniki, 

 wagary, 

 nawiązanie nowych znajomości, zmiana dotychczasowej grupy rówieśniczej, 

 zmiana stylu ubierania się, zachowania, słownictwa, 

 kłamstwa, 

 obniżenie aktywności, rezygnacja z dotychczasowych form spędzania czasu wolnego na 

rzecz nowych, 

 posiadanie dziwnych przedmiotów, 

 

JEŚLI ZAUWAŻYSZ W ZACHOWANIU TWOJEGO DZIECKA COŚ, CO CIĘ ZANIEPOKOI, SKONTAKTUJ SIĘ 

Z INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI POMOC W TYM ZAKRESIE BĄDŹ ZGŁOŚ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


