
Дорогі батьки,

ласкаво просимо
до нашої школи!

Дуже важливо, щоб діти з насолодою і бажанням 
ходили до школи. Щасливій дитині легше дається 
навчання, вона мотивована і краще взаємодіє з 
іншими дітьми. 

Працюємо разом задля
успішного навчального
процесу
Нам подобається 
співпрацювати з батьками 
і залучати їх до навчального
процесу, тому що ми хочемо
одного: щоб у ваших дітей, наших учнів, все було 
добре. Чим краще ми будемо працювати разом, тим 
більше задоволення ваша дитина отримає від 
школи. Підсумовуючи: ми разом сильніші!  

Чого ви можете очікувати від школи?
Ми надаємо хорошу освіту, яка відповідає талантам 
наших учнів. Ми працюємо над мовою, читанням та 
математикою. Мотивація і соціальна поведінка 
також важливі. Ми багато спілкуємося з нашими 
учнями: “Що ви вже знаєте, що ви хочете дізнатися 
більше і яка ваша мета?” 

Чого ми чекаємо від вас?
Важливо, щоб діти приходили до школи бадьорими 
і вчасно. Харчування дітей має бути здоровим і 
корисним. Навчання, за виконання цих умов, буде 
успішним. Легше сказати, ніж зробити, ми знаємо. 
Це не працює? Не соромтеся обговорювати це з 
нами, щоб ми могли допомогти і підтримати вас.

Говорити з дитиною про школу - це добре.
Наприклад, запитайте дитину: «Що сьогодні було 
веселого? Чого ви навчилися нового?» У домашніх 
умовах (в ігровій формі) звертайте увагу на те, чого 
навчилася ваша дитина, тоді дочка або син 
запам'ятають це краще і вчитися буде ще веселіше. 
Таким чином як батьки ви будете причетні до 
навчального процесу і матимете можливість 
впливати на нього! 

Більшість дітей в школі поводяться інакше ніж
вдома.
У школі все інакше ніж вдома, тому шанси на те, 
що ми побачимо таку ж поведінку, невеликі. Нам 
не потрібно в чомусь переконувати один одного. 
Нам потрібно зрозуміти, що робить вашу дитину 
здатною щось робити вдома, але не в школі, і 
навпаки. Працюючи разом, можна знайти вихід. 

Є якісь побоювання чи запитання - тоді ми
говоримо один з одним.
Ми не чекаємо занадто довго, щоб обговорити 
наші проблеми. Шановні батьки, обов'язково 
повідомте нам завчасно, якщо вас непокоять якісь 
питання щодо школи. Давайте думати разом, адже 
ви знаєте свою дитину довше і краще.  Якщо ми 
будемо обмінюватись думками і враженнями, ми 
краще будемо розуміти вашу дитину і знаходити 
найкращі рішення.

Розважайся в школі!
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Хочете дізнатися більше про співпрацю та спілкування зі школою?
Запитайте у директора про книгу «Розважайся в школі!». У цій книзі

зібрані різноманітні практичні поради для батьків.

Ми розмірковуємо разом, співпрацюємо один з 
одним, але не “сідаємо на стільці” один одного 
Ми даємо один одному пропозиції. Вчителі 
контролюють клас, вони вирішують, що робити з 
порадами батьків. А батьки контролюють дитину 
вдома, вони вирішують, що робити з порадами зі 
школи. Ми розповідаємо один одному, що будемо 
застосовувати, а що - ні. Таким чином ми уникаємо 
непорозумінь. Ми також укладаємо чіткі 
домовленості і завжди пам'ятаємо про них.

Ми говоримо один про одного шанобливо в 
присутності дітей.
Важлива довіра між школою, батьками і дітьми. Це 
дає вашій дитині спокій і відчуття безпеки, коли 
вона помічає, що батьки і вчителі подобаються 
один одному. Ось чому важливо, щоб ми говорили 
добрі речі один про одного.

Що робити, якщо ваша дитина приходить 
додому зі школи сердитою або сумною?
Як батькам це, звичайно, болісно і неприємно, ми 
це розуміємо. Підтримайте дитину: «Я бачу, що ти 
злий/сумний; я переживаю за тебе...». Намагайтеся 
зберігати спокій: «Я не дуже розумію, навіщо ваш 
учитель так вчинив. Я запитаю». Якщо у вас 
проблеми з підходом вчителя до навчального 
процесу, обговоріть це з вчителем і не обтяжуйте 
цим свою дитину.

Голос вашої дитини цінний!
Діти можуть розповісти, що робить їх щасливими, 
що б вони змінили в школі і як. Ця інформація 
допомагає нам оптимізувати навчальний процес. 
Ваша дитина розповідає вам щось важливе про 
школу? Дайте нам знати і ми будемо над цим 
працювати.

Ми робимо один одному компліменти і даємо
поради.
Чи правильно ми працюємо в навчанні та 
підтримці вашої дитини? Ваша дитина приходить 
додому щасливою? Чи подобаються дитині уроки? 
Розкажіть нам! Тоді ми будемо знати, що робимо 
правильно і будемо продовжувати це робити. 
Ми так само говоримо вам: «Ви чудові батьки, що 
так підтримуєте організацію освітнього процесу!». 
Чи можемо ми зробити щось ще краще? Дайте нам 
пропозицію, як ми могли б це зробити? 
Заздалегідь дякуємо за ваші підказки та поради!

Розважайся в школі!




