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List do Rodziców Pierwszoklasistów 

 

Szanowni Rodzice! 

 

 Już niedługo, we wrześniu 2022r., będziemy witać w naszej szkole Państwa dzieci. 

Przestąpią próg szkoły, by stać się prawdziwymi uczniami. Będzie to bardzo ważny czas dla 

nas wszystkich. Nowe miejsce, nowi nauczyciele, inne wymagania i zasady tu panujące mogą 

stać się dla pierwszoklasistów trudnością, gdyż znajdą się w nowej sytuacji. Czy sobie 

poradzą? Czy będzie im tutaj dobrze? Te pytania nasuwają się Państwu na pewno już dzisiaj. 

Szkoła, a w niej nauczyciele, są po to, aby sprawić, by Wasze dziecko znalazło tutaj swoje 

dobre miejsce na naukę, wychowanie i zabawę, by czuło się wśród nas dobrze i szybko 

zaaklimatyzowało się wśród nowych kolegów, wychowawców, nauczycieli. Stoi więc przez 

Państwem i dziećmi wiele nowych wyzwań. Chcemy, by szkoła była kiedyś jednym z 

najmilszych wspomnień w życiu uczniów. 01 września 2022r. otworzy się przed nimi nowy 

rozdział, który potrwa wiele lat. 

 Nasza szkoła ma bogaty program dydaktyczno-wychowawczy. Organizujemy 

konkursy, uroczystości, wycieczki. Bierzemy udział w wielu projektach, akcjach 

charytatywnych, spotkaniach. Wspieramy dzieci w rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności. 

Organizujemy wiele kół zainteresowań. Uczniowie, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia 

objęci są terapią logopedyczną, mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych, rozwijających emocje, poszerzających wiedzę i umiejętności. 

 Pragniemy, by wejście przyszłorocznych pierwszoklasistów w bramy naszej szkoły 

było ciekawe, spokojne, łagodne i bezpieczne. Nasza szkoła rozbudowuje się. 

Najprawdopodobniej w roku szkolnym 2022/2023 przybędą nam nowe sale lekcyjne i 

zwiększy się komfort pracy uczniów. 

 Dla wielu z Państwa będzie to pierwszy kontakt z placówką i choć kolejny rok niesie 

za sobą trudne warunki, w zaistniałej sytuacji epidemicznej, to pragniemy przygotować 

zajęcia adaptacyjne, jednak trudno nam precyzyjnie określić formę kontaktu. Bardzo 

chcielibyśmy, aby te zajęcia dla dzieci i spotkania z Rodzicami odbyły się stacjonarnie. Jeżeli 

sytuacja epidemiczna nie pozwoli spotkać się nam stacjonarnie, wtedy zajęcia odbędą się w 

trybie online. Będą to cztery spotkania z dyrekcją szkoły i wychowawcami przyszłych klas 

pierwszych. Pozwolą one poznać nas i wziąć udział w zajęciach słownych, czytelniczych, 

plastycznych, muzycznych, matematycznych i ruchowych. Spotkania będą się odbywały 

według podanego harmonogramu. 

 Zapraszamy już dziś Państwa i Państwa dzieci na te przyjazne i pełne atrakcji zajęcia, 

które pozwolą na pierwszy kontakt ze szkołą. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 

w Ostrowie Wielkopolskim 


