
POWRÓT UCZNIÓW DO NAUKI 
STACJONARNEJ 



Drodzy Rodzice! 

    Długa nieobecność dziecka w szkole, 
spowodowana pandemią koronawirusa stała 
się stresującym okresem zarówno dla dziecka 
jak i dla rodziców. 

   Teraz nadszedł czas stopniowego powrotu do 
rzeczywistości i funkcjonowania sprzed czasów 
pandemii. Wynika z tego wiele radości, ale też 
obaw zarówno dla uczniów jak i dla Państwa. 



   Obecny czas to moment, w którym wnikliwa 
obserwacja dziecka jest jeszcze bardziej niż 
dotąd potrzebna. 

 



   Należy zwrócić szczególną uwagę na problemy, 
które mogą wystąpić wraz z powrotem dzieci 
do szkoły: 



NIECHĘĆ WYJŚCIA DZIECKA Z 
DOMU DO SZKOŁY  

    Prawdopodobnie dziecko nie robi tego, by celowo 
zdenerwować Rodzica, ale wynika to z jego obaw przed 
szkołą. 

 
     Kiedy dziecko się boi należy starać się zrozumieć jego 

lęk, być przy dziecku w trudnych sytuacjach, wspierać 
go, pomagać oswajać sytuacje lękowe. 

 
    Jeśli uznamy, że lęk jest bardzo silny, dezorganizuje 

dziecku czas należy udać się po poradę do specjalisty. 
 



POGORSZENIE OCEN 

   Jest to wyraźny znak, że dziecko nie 
przystosowało się w pełni do powrotu.  

    W tej sytuacji Rodzic powinien wykazywać się 
dużą cierpliwością, dawać mu wsparcie  
i motywację oraz być w stałym kontakcie  
z wychowawcą w celu monitorowania sytuacji. 



POGORSZENIE KONCENTRACJI  
I UWAGI 

   Jeżeli dziecko dłużej wykonuje proste dla niego 
zadania i ćwiczenia, jest rozkojarzone, 
wykonywanie czynności, które robiło do tej 
pory przychodzi mu z trudem, może to być 
oznaką osłabienia koncentracji i uwagi.  
W takiej sytuacji warto zadbać o środowisko 
pracy przy odrabianiu lekcji, aby zawsze było 
uporządkowane, a przerwy między nauką 
wypełnione aktywnością fizyczną.  

 



WYCZUWALNE NAPIĘCIE 

    Jeśli dziecko jest rozdrażnione czy też złości się 
nie mając ku temu żadnych widocznych 
powodów, może to być również skutek stresu 
związanego z powrotem do szkoły. W takiej 
sytuacji powinniśmy postarać się zapewnić 
dziecku dużo wsparcia i poczucia 
bezpieczeństwa. 



PROBLEMY ZE SNEM 

   Wysypianie się i dobra jakość snu mogą być 
bardzo pomocne w redukowaniu negatywnych 
symptomów związanych z powrotem do 
szkoły, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie 
zadbanie o prawidłowy sen. 



UNIKANIE RÓWIEŚNIKÓW 

    Jeśli dziecko jest wycofane oraz 
niezainteresowane swoim środowiskiem, 
prawdopodobnie jest to skutek długiej izolacji. 
Postarajmy się zintegrować nasze dziecko z 
rówieśnikami, poprzez zorganizowanie  
aktywności, która będzie dla nich atrakcyjna oraz 
urozmaicenie wspólnie spędzonego czasu. 

    Ważnym czynnikiem jest obserwowanie 
zachowania dziecka, aby wiedzieć, czy zaszły 
jakieś zmiany w jego zachowaniu, które mogą 
świadczyć o problemach w grupie rówieśniczej. 



Drodzy Rodzice 

   Warto rozmawiać ze swoimi dziećmi o ich 
emocjach, przeżyciach, stresach, okazać 
zrozumienie oraz dać wsparcie, starać się 
wspólnymi siłami niwelować nadmiar 
napięcia. 



   Powrót po długiej przerwie do szkoły,  
w szczególności gdy kontakty społeczne były 
mocno ograniczone, może powodować wzrost 
konfliktów między dziećmi. Dobre 
samopoczucie, poczucie przynależności do 
grupy oraz bycie akceptowanym  
i zrozumianym przeciwdziałają trudnym 
zachowaniom u dzieci. 



    Jeśli zauważymy, że mimo poświęcenia naszej 
uwagi, rozmów z dzieckiem i współpracy ze 
Szkołą, zachowanie dziecka nie poprawia się lub 
ulega pogorszeniu warto zwrócić się  
o pomoc do specjalisty. 

 
 
Służymy pomocą: 
• Pedagog szkolny Maria Kupajska                 nr tel.  62 76 85 479 
• Psycholog PPP Marta Wiewiórowska          nr tel. 62 76 40 000 

 
 
     


