
Powrót dzieci 
do szkół 

Kilka słów dla Rodziców 



Przed nami początek roku szkolnego. Po bardzo 
długiej przerwie wywołanej przymusową 
izolacją i wakacjach dzieci na nowo muszą 
dostosować się do stałego planu dnia, 
wcześniejszego wstawania i zasypiania, nauki w 
szkole i odrabiania prac domowych. Zapewne 
będzie im towarzyszył cały wachlarz emocji. 
Warto zadbać o odpowiednie wsparcie, by 
dziecko z ufnością wróciło do szkoły. Wsparcie 
to mogą zaoferować znaczące dla dziecka osoby 
dorosłe – rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Co 
można zrobić, aby ułatwić powrót swojemu 
dziecku do szkoły i nauki?  
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Drogi Rodzicu! 
Zadbaj o siebie! Aby dbać o dzieci i relacje wokół my sami 
powinniśmy czuć się zaopiekowani. To trudne w 
nadmiarze codziennych obowiązków i często w stresie.  

Na początek spróbuj wygospodarować chociaż krótką 
chwilę dla siebie na spokojne wypicie kawy, krótki spacer, 
obejrzenie ulubionego filmu, chwilę ze sportem. 
Rodzicielstwo jest wspaniałe, ale nie polega na ciągłym 
ustępowaniu i rezygnowaniu ze swoich potrzeb.  

Dzieci często chcą współdziałać i pomagać, jeśli im to 
umożliwimy i odpowiednio je do tego zachęcimy. 
Dodatkowo odmawiając dziecku z szacunkiem, uczysz go 
jak asertywnie może odmówić innym, by bronić swoich 
potrzeb i granic. 
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Spokój 
Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa swojego dziecka. 
Rozmawiaj o uczuciach, wątpliwościach, cierpliwie i 
szczerze odpowiadaj na wszystkie pytania. 

Postaraj się zachować spokój, kontroluj własne 
emocje i reakcje. Wykaż się dużą cierpliwością, ale 
też stanowczością oraz byciem konsekwentnym. 

Nie wywieraj na dziecku presji, że sobie ze wszystkim 
świetnie poradzi. 
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Rozmowa i wsparcie 
Stwórz warunki do spokojnej rozmowy z     
dzieckiem.  

Porozmawiaj o zbliżającym się nowym roku 
szkolnym. Zwróć uwagę na emocje, które dziecku 
towarzyszą. Zapytaj o to, z czego najbardziej się 
cieszy, a czego się obawia w związku z powrotem do 
szkoły.  

Nie wyśmiewaj, nie lekceważ obaw. Okaż wsparcie i 
zrozumienie dla uczuć dziecka. Zapytaj, jak możesz 
pomóc. 
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Pozytywne nastawienie 
Pomóż dziecku dostrzec pozytywne strony wynikające z 
powrotu do szkoły. Pomocna może być „lista pozytywów” – 
tego co dobrego czeka dzieci po powrocie.  

Zadbaj o jego dobre nastawienie do nauki i szkolnych 
wyzwań.  

Porozmawiaj o zainteresowaniach (np., piłka nożna, zajęcia 
plastyczne itp.), osiągnięciach, mocnych stronach.  

Podkreśl, że w szkole dzieje się dużo dobrych rzeczy, np. 
można spotkać starych przyjaciół lub poznać nowych 
znajomych, uczestniczyć w wielu radosnych wydarzeniach 
oraz zdobyć ciekawą i potrzebną wiedzę. 
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Akceptacja uczuć dziecka 
 Dzieci, aby dobrze sobie radzić z emocjami, 
potrzebują czasu, ogromnego wsparcia rodzica i 
innych osób z jego otoczenia. Szanowanie emocji 
dziecka i pozwolenie na ich przeżywanie da mu 
świadomość samego siebie i pokaże, że jego uczucia 
są ważne, co pozytywnie wpłynie na jego poczucie 
wartości i funkcjonowanie w szkole. 

Jeżeli dziecko tego potrzebuje, pomóż mu w 
nazywaniu emocji i szukaniu sposobu na poradzenie 
sobie z napięciem. Opowiedz dziecku, co Tobie 
pomaga w takich sytuacjach i zapytaj, jakie ono ma 
pomysły dla siebie. 
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Cierpliwość i wyrozumiałość 

Daj dziecku czas na przyzwyczajenie się do nauki w 
szkole.  

Po tak długiej przerwie dziecko może mieć trudności 
z koncentracją i skupieniem uwagi na lekcjach, co 
może mieć wpływ na wyniki w nauce.  

Nie stawiaj dziecku zbyt wygórowanych wymagań. 

   WSPIERAJ, DOCENIAJ, CHWAL 
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Codzienna rutyna 
Dziecko potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do 
powakacyjnego rytmu dnia i szkolnej rutyny. Z tego 
względu jeszcze przed końcem wakacji zacznij oswajać je z 
obowiązkami i przygotowywać na nadchodzące zmiany (np. 
wprowadź stały plan dnia uwzględniający wcześniejszą 
godzinę wieczornego zasypiania i porannej pobudki). Pozwól 
dziecku stopniowo wdrażać się w zadania i nie zapisuj go od 
razu na liczne zajęcia pozalekcyjne. 

Pamiętaj, że młodsze dzieci potrzebują Twojej pomocy w 
uczeniu się i odrabianiu prac domowych, postaraj się 
znaleźć na to czas. 

Zadbaj też o ruch na świeżym powietrzu, to sprawdzona 
forma relaksu i odpoczynku po dniu spędzonym w szkole. 
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Wyprawka 

Kompletowanie szkolnej wyprawki to czynność, w 
której dzieci zazwyczaj chętnie uczestniczą. 
Kolorowe przybory i zeszyty z ulubionymi 
bohaterami potrafią uprzyjemnić codzienną naukę. 

Zaproponuj dziecku wspólne zakupy i pozwól 
wybrać akcesoria stanowiące wyposażenie szkolnego 
plecaka. 
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Miejsce do nauki 

Zadbaj o spokojne i ciche miejsce do nauki oraz 
odrabiania lekcji.  

Dobre oświetlenie, wygodne krzesło oraz przestronne 
i uporządkowane biurko to elementy, które sprzyjają 
koncentracji i efektywnej pracy.  

Postaraj się aby na biurku znajdowało się jak 
najmniej przedmiotów rozpraszających uwagę.  
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Czas na odpoczynek i hobby 
Zadbaj o czas na relaks i odpoczynek. Zmiany bywają 
stresujące dla wszystkich. Nawet jeżeli powrót do 
szkoły jest pozytywną zmianą dla dziecka, to 
potrzeba snu i odpoczynku może być większa niż 
dotychczas. 

Zarezerwuj z dzieckiem czas na rozwijanie 
zainteresowań i pasji. Ten bardzo ważny element 
życia prowadzi do poprawy nastroju, odwraca uwagę 
od trudności, jest możliwością na doznawanie 
przyjemnych uczuć i czerpanie przyjemności. 
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Bądź uważny 

Obserwuj dziecko i jego potrzeby. Pytaj o to, 
czego potrzebuje i ucz je rozpoznawania napięcia 
emocjonalnego i zmęczenia.  

Jeżeli zauważysz niepokojące zmiany w nastroju i 
zachowaniu swojego dziecka, skorzystaj z porady 
specjalisty (psychologa/pedagoga) w Szkole lub 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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Skorzystaj z porady specjalisty gdy: 
- zauważysz zmianę w funkcjonowaniu dziecka, np. 
rozdrażnienie, wybuchy złości, izolowanie się, obniżony  
nastrój, wycofanie; 

- zauważysz brak motywacji i wiary w siebie; 

- pojawią się u dziecka symptomy somatyczne np. bóle głowy, 
brzucha; 

- wychowawca zasugeruje konsultację u specjalisty; 

- pojawi się niepokój, a Ty i Twoje dziecko nie będziecie umieli 
sobie z tym poradzić sprawdzonymi metodami; 

- uznasz, że nie potrafisz pomóc dziecku w rozwiązaniu jego 
trudności w szkole (nauka, relacje). 
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Ważne telefony 
Antydepresyjny telefon Forum Przeciw Depresji 
tel. 22 594 91 00 

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie 
emocjonalnym tel. 116 123 

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży tel. 
116-111 

ITAKA – centrum wsparcia dla osób w stanie 
kryzysu psychicznego tel. 800 70 2222 

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania                       
tel. 22 484 88 01 
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Ważne telefony 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc    
psychiatryczno-pedagogiczna tel. 22 855 44 32; 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel.22-837-55-59; 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej- poradnia ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie tel. 22 845 12 12 
lub 667 833 400 

Telefon Zaufania tel. (22) 621 35 37 

Telefon Interwencyjny tel. 600 070 717 
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Ważne telefony 

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich        
tel. 0 800 108 108. 

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna                 
tel. 22 425 98 48. 

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, 
rodziców i nauczycieli tel. 800 080 222. 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie 
bezpieczeństwa dzieci tel. 800 100 100. 
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Zachęcam do kontaktu z  
psychologiem i pedagogiem  

szkolnym! 
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