„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…),
ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” JAN PAWEŁ II

Drodzy Rodzice!
Powyższe motto jest naszym drogowskazem w wychowaniu młodego człowieka,
który jest dla Państwa – Rodziców najpiękniejszym owocem miłości, a dla nas
pedagogów SZSO nr 2 diamentem, którego pragniemy tak oszlifować, aby Państwa oko
cieszyło do ostatnich chwil życia.
Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich
wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby
drugiego człowieka. Zamierzenia, jakie sobie stawiamy w zakresie wychowania
i profilaktyki, pragniemy dostosować do potrzeb Państwa i Waszych dzieci. Zapraszamy
do współpracy w realizacji zadań, jakie sobie stawiamy na ten rok szkolny w ramach
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Wierzymy, że wspieranie się szkoły i domu
w kształtowaniu osobowości młodego człowieka pozwoli mu na zdobycie umiejętności
w radzeniu sobie z wszelkimi trudnościami, jakie pojawiają się w cywilizowanym
świecie. Ciekawość świata i kosztowanie jego pokus wiąże się z nieprzerwanym
kontaktem z tym, co może zagrażać zdrowiu i życiu. W mądrym wychowaniu nie
chodzi o to, aby blokować dostęp do nieuniknionych zagrożeń, ale nauczyć odróżniać
„dobro” od „zła” i umiejętności wykazywania się asertywną postawą. Młodzież na
swojej drodze życiowej napotyka na problem uzależnień od środków psychoaktywnych,
Internetu, telefonów komórkowych, smartfonów, telewizji, problem agresji fizycznej,
przemocy w sieci, nieradzenia sobie z trudnymi sytuacjami; ma problem z kontaktami
międzyludzkimi.
Nie kreujmy się na mędrców świata, korzystajmy z wiedzy i doświadczeń innych.
Pamiętajmy, że od młodego człowieka też możemy się wiele nauczyć. Ze strony
środowiska szkolnego proponujemy Państwu udział w miniszkoleniach organizowanych
w naszej placówce w godzinach zebrań i konsultacji dla rodziców prowadzonych przez
szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, pielęgniarkę, zaproszonych lekarzy
specjalistów, pracowników Straży Miejskiej, Komendy Policji, Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej itp. Lista zapraszanych animatorów promocji zdrowia jest otwarta
ze wskazaniem na jej uzupełnienie przez Państwa. Wszelkie propozycje prosimy
kierować do wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrekcji.
Pamiętajmy!
Uczeń sprawny fizycznie, odpowiednio odżywiony, wypoczęty, nie odczuwający
somatycznych dolegliwości bólowych, wolny od wszelkich używek, to uczeń, który ma
większe szanse na: skuteczniejsze efekty pracy umysłowej i na właściwe relacje
w kontaktach interpersonalnych.

