
Szanowni Państwo! 

Mam przyjemność raz jeszcze gorąco Państwa powitać w nowym roku 

szkolnym ufając, że czas pobytu Państwa dzieci w naszej szkole będzie pełnym 

pozytywnych doświadczeń w zdobywaniu nowych umiejętności  
i wzrastaniu w wartościach. 

Nazywam się Beata Florczak i jestem pedagogiem szkolnym.  

W Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej jest dwóch pedagogów.  

Ja zajmuję się klasami  4-8, natomiast  drugi pedagog- Pani Anna Jarczak- 

klasami 1-4. Jak zauważacie zatem Państwo nasze kompetencje zazębiają się na 

poziomie klasy 4, a to wymaga od nas stałej współpracy oraz dzielenia się tym 

wszystkim, co ważne, istotne i dotyczy naszych uczniów. Bo kimże jest pedagog 

szkolny? Jest osobą, która ma zadanie uzupełniania , pogłębiania i rozszerzania 

działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Oznacza 

to ni mniej ni więcej, a  tyle, że pedagog szkolny wspiera przy rozwiązywaniu 

różnych problemów. Wspiera ucznia, rodzica i nauczyciela.  

Zatem już na początku czuję się w obowiązku przekazania w imieniu Pani 

dyrektor Anny Jerzyk kilku jakże istotnych  kwestii, które są ważne  

w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły. 

 Kwestia pierwsza! Bezpieczeństwo! 

Wychodząc naprzeciw potrzebie i obowiązkowi dbania  

o bezpieczeństwo naszych podopiecznych dyrektor szkoły wprowadziła 

obowiązek odbioru przy wejściu do szkoły identyfikatorów z informacją, kim jest 

osoba wchodząca do szkoły- gość, rodzic. W związku z powyższym możecie być 

Państwo legitymowani bez prawa wejścia do szkoły  nie dopełniwszy formalności 

zgłoszenia i odbioru identyfikatora. Prosimy  

o wyrozumiałość, bo mamy na względzie tylko i wyłącznie bezpieczeństwo 

uczniów. Jest to sposób, jak mniemamy, na to, aby wykluczyć ewentualne wizyty 

osób postronnych o nieujawnionych intencjach. 



Kwestia druga! Telefony komórkowe! 

Znacie już Państwo zasady obowiązujące w nasze szkole i na pewno wiecie, 

że  obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów. Ponieważ 

przykład idzie z góry, to  dyrektor uczula również nauczycieli, aby w obecności 

uczniów nie korzystali z telefonów. Zdając sobie sprawę z faktu, że to rodzice 

wychowują dzieci, a szkoła tylko wspiera ten proces apelujemy  do 

odpowiedzialności rodziców za wychowanie  

i prosimy, aby o ile nie ma takiej istotnej potrzeby, również na terenie szkoły nie 

korzystali z telefonów komórkowych. Taki ujednolicony sposób działania pozwoli 

nam na  spójność naszych oddziaływań wychowawczych, co w całym procesie 

kształtowania młodego człowieka odgrywa rolę nadrzędną.  

Kwestia trzecia! Parkowanie samochodów! 

Szanowni Państwo! Jedynym miejscem parkingowym jest parking przy 

kościele. Tam możecie Państwo parkować przyjeżdżając do szkoły  po dziecko, na 

zebranie itp. Apelujemy zatem, aby nie wjeżdżać pod szkołę lub też nie parkować 

na wjeździe do szkoły. Niestety przez lekkomyślność któregoś z rodziców, który 

zastawił wjazd do szkoły, nie zostały od nas odebrane śmieci, ponieważ samochód 

odbierający je nie mógł wjechać pod miejsce ich składowania. To spowodowało, 

że zostaliśmy  z wypełnionymi kubłami na kolejne dni. Jest to niedopuszczalna 

sytuacje ze względu na przepisy sanitarno- epidemiologiczne. Boję się myśleć, co 

byłoby, gdyby na teren szkoły musiały wjechać np. służby ratunkowe? Zatem raz 

jeszcze apelujemy, aby nawet jeśli przyjeżdżacie Państwo na krótką chwilę, 

samochód parkować na parkingu od strony kościoła.   

Z wyrazami szacunku w imieniu dyrektora szkoły 

Pedagog- Beata Florczak 

 


