
 

 
 
 
 
 

Omówienie angielskiego systemu edukacji: Szkoły średnie 

Poradnik dla rodziców dzieci posługujących się językiem 
angielskim jako językiem dodatkowym  
(EAL, ang. English as an Additional Language) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zagadnienia omówione w poradniku 
 

 

W niniejszym poradniku znajdują się praktyczne informacje, które pomogą zapewnić miejsce w szkole 
Państwa dziecku i zrozumieć system edukacji angielskiej. 

W Anglii istnieją różne rodzaje szkół, w tym takie szkoły opłacane przez rodziców  
[tzw. szkoły płatne (ang. fee-charging) / niepaństwowe (ang. independent) / prywatne (ang. public)]. 

W tym poradniku zamieściliśmy informacje o szkołach angielskich oferujących edukację bezpłatną  
[tj. szkołach państwowych (ang. state schools)]. Istnieją następujące rodzaje szkół państwowych: 

• Szkoły podlegające pod władze lokalne (LA, ang. Local Authority) finansowane przez samorządy 
lokalne. 

• Akademie (ang. academy) i szkoły  bezpłatne (ang. free schools) — finansowane przez rząd centralny, 
często w ramach organizacji Trust 

• Szkoły wyznaniowe (ang. faith schools) — związane z konkretną religią. 
 

Edukację można też zapewniać dziecku w domu, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Taka forma 
nauczania określana jest terminem „edukacja domowa” [ang. home education (albo elekcyjna edukacja 
domowa (ang. elective home education) lub nauczanie domowe (ang. home schooling)].   
Więcej informacji można uzyskać tutaj: https://www.gov.uk/home-education 

http://www.gov.uk/home-education
http://www.gov.uk/home-education
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1. Jak znaleźć miejsce w szkole dla mojego dziecka? 

Jeśli Państwa dziecko jest w wieku od 5 do 16 lat, należy skontaktować się z lokalną radą miejską, określaną 
również terminem władze lokalne (ang. local authority) lub LA, która pomoże znaleźć Państwa dziecku 
miejsce w szkole. 

 
• Rada miejska ma obowiązek znaleźć każdemu dziecku w wieku od 5 do 16 lat miejsce w 

lokalnej szkole. 
• Więcej informacji na temat przyjęć do szkół można znaleźć tutaj: 

htttps://www.gov.uk/schools-admissions 
 

Oto kilka porad, które pomogą zdecydować się na odpowiednią szkołę dla Państwa dziecka: 

• Warto odwiedzić szkołę podczas wieczorów otwartych. Są one reklamowane na stronie 
internetowej szkoły. 

• Zapoznać się z najnowszym raportem z inspekcji przeprowadzonej przez Ofsted: 
https://reports.ofsted.gov.uk 

• Zapoznać się z ogólnymi wynikami lub rankingiem szkoły: 
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/ 

• Przeprowadzić rozmowę z innymi rodzicami o tym, co myślą o wybranej szkole. 

• Zapoznać się ze stroną internetową szkoły. 

• Dowiedzieć się, które szkoły zapisują uczniów na egzaminy GCSE w języku ojczystym  
(więcej informacji na ten temat znajduje się w Punkcie 5 poniżej). 

 
Po dokonaniu wyboru kilku szkół będą Państwo zobowiązani: 

• Wypełnić formularz zgłoszeniowy przez Internet, podając kilka szkół, które Państwu odpowiadają. 

• Zwrócić się o pomoc do zespołu rekrutującego do szkół  przy lokalnej radzie miejskiej, ponieważ 
proces składania wniosku o przyjęcie do szkoły może być skomplikowany. 

• Można też zwrócić się do rady miejskiej z zapytaniem, czy są inne osoby, grupy społeczne lub 
tłumacze, którzy mogą służyć Państwu pomocą. 

 
 
 

 

W Anglii dzieci rozpoczynają szkołę średnią we wrześniu po ukończeniu 11 lat. Szkoła średnia 
rozpoczyna się w klasie 7 (klasy 1–6 uczęszczają do szkół podstawowych), a kończy się na klasie 11. 

Rok szkolny zawsze zaczyna się we wrześniu i zazwyczaj kończy się w lipcu. Rok szkolny dzieli się na 
trzy semestry trwające około 13 tygodni każdy. 

Uczniowie mają prawo zakończyć edukację w szkole średniej w ostatni piątek czerwca w roku, w którym do 
końca sierpnia ukończą 16 lat. Mimo to, dzieci w wieku od 16 do 18 lat nadal są objęte obowiązkiem 
szkolnym i muszą uczyć się, szkolić lub odbywać praktyki zawodowe. 

2. W jakim wieku dzieci rozpoczynają naukę w szkole średniej? 

http://www.gov.uk/schools-admissions
http://www.gov.uk/schools-admissions
https://reports.ofsted.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
http://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
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4. Czego mogę oczekiwać od szkoły? 

Większość szkół publikuje swoje własne broszury informacyjne (ang. School Prospectus), które zawierają 
najważniejsze informacje o szkole. Dodatkowo, na stronie internetowej szkoły znajdą się najświeższe 
informacje i wiadomości dotyczące szkoły. W razie trudności można poprosić szkołę o pomoc w 
przetłumaczeniu informacji. 

Szkoła powinna zapewnić dziecku: 
 

• Dni przejściowe (ang. Transition days) uczniowie klas 6. będą mieli okazję spędzić jeden lub 
dwa dni w swojej nowej szkole średniej, aby ją lepiej poznać. 

• Program wprowadzający (ang. Induction programme), który pomoże Państwa dziecku wdrożyć się w 
rutynę w nowej szkole. W ramach programu może zostać zaoferowane Państwu specjalne wsparcie, 
jeśli dziecko dopiero niedawno przybyło do kraju lub przeprowadziło się do nowej okolicy, lub jeśli 
rozpoczyna naukę w trakcie trwania roku szkolnego (tzn. nie we wrześniu). 

• Miejsca w stałej klasie liczącej około 30 uczniów w tym samym wieku. 
Każda klasa ma zwykle swojego wychowawcę. 

• Ustalony plan lekcji. Każda lekcja będzie prowadzona przez 
nauczyciela danego przedmiotu. 

• Dostęp do pełnego programu nauczania — bardziej szczegółowe informacje 
znajdują się poniżej. 

• Podejście oparte na włączeniu społecznym, w którym wszystkie dzieci są 
traktowane na równi i sprawiedliwie. 

• Regularnego zlecania prac domowych opartych na wymogach krajowego 
programu nauczania 

Terminy semestrów szkolnych i wakacji są różne w poszczególnych regionach Anglii. 
 

Wakacje szkolne zazwyczaj rozpoczynają się pod koniec grudnia i na początku stycznia (Boże 
Narodzenie i Nowy Rok. Później w marcu/kwietniu (w zależności od tego, kiedy przypada Wielkanoc) 
i w sierpniu. Dodatkowo, większość szkół ustala krótką przerwę w połowie każdego z trzech 
semestrów. Każda szkoła publikuje swój własny terminarz zajęć w szkole z zaznaczeniem okresów 
wolnych od nauki. 

Wiele szkół ustala też dni wolne od nauki (5 dni w roku) w celu przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli 
INSET (ang. In-Service Training). W dniach, w których odbywają się szkolenia nauczycieli INSET 
uczniowie nie przychodzą do szkoły. Szkoły będą informować rodziców każdego roku o datach szkoleń 
dla nauczycieli INSET. 

Aby zapoznać się z terminami ustalonych dni wolnych od nauki, należy skontaktować się ze szkołą lub 
odwiedzić poniższą stronę internetową: https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates 

3. W jaki sposób mogę uzyskać terminy semestrów szkolnych i wakacji? 

https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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Co jeszcze moje dziecko będzie robić w szkole? 

Państwa dziecko będzie mogło brać udział różnych zajęciach dodatkowych, wycieczkach szkolnych i 
innych wydarzeniach. Mogą one obejmować: 

• Udział w apelach szkolnych (ang. assemblies) oraz wspólną 
modlitwę (ang. collective worship) Aby uzyskać więcej 
informacji na ten temat warto skontaktować się bezpośrednio ze 
szkołą. 

• Zajęcia pozalekcyjne (ang. extra-curricular activities) oraz udział w klubach 
(ang. clubs) np. sportowych, muzycznych i teatralnych Nie są one 
obowiązkowe i mogą odbywać się w porze lunchu lub po skończonych 
lekcjach. Uczęszczanie do niektórych klubów może wiązać się z 
symboliczną opłatą. 

• Wycieczki szkolne do miejsc, które wiążą się z realizacją szkolnej podstawy 
programowej. Koszt wyjazdów zazwyczaj pokrywają rodzice, często jednak 
szkoła jest w stanie pomóc rodzinom w trudnej sytuacji. Wycieczki szkolne są 
starannie organizowane przez nauczycieli, aby dzieci były zawsze 
bezpieczne. Niektóre wyjazdy są obowiązkowe w ramach przygotowań do 
egzaminów GCSE, np. na zajęcia teatralne GCSE uczniowie muszą obejrzeć 
sztukę w teatrze. 

• Przedstawienia szkolne obejmujące przygotowywanie spektakli teatralnych i 
koncerty muzyczne. 

• Wydarzenia integracyjne oraz imprezy organizowane w celach pozyskiwania 
funduszy, np. charytatywne, dni sportu, targi letnie i bożonarodzeniowe, 
dyskoteki oraz turnieje. Zalecamy przeprowadzenie rozmowy z personelem 
szkoły, jeśli są Państwo zainteresowani większym zaangażowaniem w życie 
szkoły, np. w wolontariat lub radę rodzicielską, aby wspierać kadrę 
nauczycielską w zapewnianiu efektywnej pracy szkoły. 

• Praktyki zawodowe dla młodzieży, zwykle w klasie 10. – zazwyczaj jeden tydzień w wybranym 
miejscu pracy. Więcej informacji znajduje się w sekcji dotyczącej pracy zawodowej poniżej. 

 
W jaki sposób mogę dowiadywać się o tym, co dzieje się w szkole? 

Szkoła będzie regularnie się z Państwem kontaktować. Szkoły wykorzystują różne formy komunikacji, 
między innymi: 

• Szkolną stronę internetową: szkoły na bieżąco publikują informacje na swojej stronie 
internetowej. Prosimy zapoznać się z kalendarzem szkolnym, w którym określane są ważne 
daty, takie jak wakacje, dni szkoleń dla nauczycieli (INSET) i wywiadówki. 

• Powiadomienia: wiadomości SMS, media społecznościowe (np. Twitter) oraz 
aplikacje mobilne takie jak parentmail, która pozwala na dokonywanie 
płatności za szkolne posiłki i wycieczki. 

• Platformy internetowe (np. Go4Schools): zamieszczane są na nich informacje 
o zadanych pracach domowych, ocenach i zachowaniu dziecka. 

• Wiadomości e-mail i listy: należy powiadomić szkołę w przypadku braku dostępu do elektronicznej 
skrzynki pocztowej. 

• Wywiadówki i sprawozdania: dzięki nim dowiedzą się Państwo o postępach swojego dziecka. 

• Spotkania informacyjne: szkoły będą organizować spotkania umożliwiające dzielenie się 
ważnymi informacjami, np. pomoc w wyborze przedmiotów, z których będzie zdawany 
egzamin GCSE. Takie spotkania to doskonała okazja do zadawania pytań. 

• Komunikacja bezpośrednia: zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze szkołą, telefonicznego 
lub e-mailowego oraz umawiania się na spotkania z nauczycielem, w razie konieczności. 
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5. Czego szkoła będzie ode mnie oczekiwać? 

Do obowiązków rodziców zalicza się: 
 

• Codzienne wysyłanie dziecka do szkoły i dbanie o jego punktualność. Wyjątek stanowi choroba 
dziecka, zaplanowane wizyty lekarskie lub nieobecność uzasadniona obchodzeniem święta 
religijnego. O wszelkich nieobecnościach należy wcześniej poinformować szkołę, aby usprawiedliwić 
jego nieobecność. 

• Zabieranie dzieci na wakacje tylko w okresie trwania wakacji szkolnych. Zabieranie dziecka na 
wakacje w trakcie semestru jest niedozwolone i wiąże się z ryzykiem nałożenia kary finansowej na 
rodziców. Po więcej informacji prosimy kontaktować się ze szkołą lub zapoznać się z tą stroną 
internetową: https://www.gov.uk/school-attendance-absence 

• Informowanie szkoły o wszystkich ważnych zdarzeniach lub niezwykłych 
okolicznościach dotyczących dziecka lub rodziny. Szkoła dołoży wszelkich starań, 
aby zapewnić Państwu wsparcie. 

• Dostarczanie wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz 
przekazywanie danych kontaktowych lekarzy dziecka. O wszelkich zmianach 
dotyczących tych informacji także należy informować szkołę. 

• Wypełnianie formularzy zgody potwierdzających zgodę rodzica na udział 
dziecka w wycieczkach szkolnych, robienie dziecku zdjęć itp. 

• Przestrzeganie szkolnego regulaminu, np. dotyczącego zachowania dziecka i zasad właściwego 
korzystania z Internetu. Regulamin szkoły można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Będziecie 
Państwo informowani o wszelkich pochwałach i naganach otrzymanych przez dziecko. Państwa 
dziecko będzie miało założoną szkolną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail) i zapewniony dostęp 
do Internetu, z którego musi korzystać w sposób bezpieczny i właściwy. 

• Rodzice są zobowiązani pomagać dzieciom w odrabianiu pracy domowej. Porady dotyczące 
sposobów wspierania dziecka w nauce można znaleźć tutaj. 

 
 
 

 

6. Personel szkolny 

Aby poznać personel szkolny, prosimy odnieść się do prospektu szkoły (ang. School prospectus) lub 
strony internetowej szkoły, na której znajdują się fotografie oraz imiona i nazwiska pracowników 
szkoły. W niektórych szkołach znajdują się one również w gablotach przy wejściu do szkoły. 

Informacje o tym, kto będzie pracować z Państwa dzieckiem, można uzyskać w szkole.  

Do personelu szkolnego można zaliczyć: 
 

• Dyrektorzy szkoły, np. dyrektor szkoły, zastępca 
dyrektora szkoły. 

• Personel administracji szkoły, np. Sekretarka. 

• Kadra nauczycielska, np. nauczyciel przedmiotu i 
asystent nauczyciela. 

• Personel opiekuńczy, np. wychowawca klasy, 
opiekun szkolny, mentor. 

• Personel specjalistyczny, np. nauczyciel angielskiego jako języka dodatkowego (EAL), 
koordynator ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i niepełnosprawności (SENDCo, ang. Special 
Educational Needs and Disabilities Co-ordinator), wyznaczony opiekun ds. zapewniania 
bezpieczeństwa dzieciom (DSL, ang. Designated Safeguarding Lead Teacher). 

https://www.gov.uk/school-attendance-absence
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/
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7. Program nauczania i oceniania w szkole 

 
Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, aby poznać poziom nauczania, 
etap edukacji i klasę, do których kwalifikuje się Państwa dziecko i jakie 
sprawdziany / testy / egzaminy obowiązują na każdym etapie: 

 
 

Poziom 
nauczania 

Etap Klasa Przedział 
wiekowy 

Sprawdziany /  
testy / egzaminy 

Nauczane przedmioty 

 
Sz

ko
ła

 ś
re

dn
ia

 

Key Stage 3 Klasa 7 11-12 Na rozpoczęcie klasy  
7 oraz 
Regularne 
sprawdziany 
KS3: CAT Cognitive 
Abilities Tests 
(Testy zdolności 
poznawczych) 
 
Regularne 
sprawdziany 

j. angielski, matematyka, 
przedmioty ścisłe i przyrodnicze, 
projektowanie i technika (DT) 
historia, geografia, 
zajęcia z religii (RS), 
zajęcia muzyczne i teatralne 
wychowanie fizyczne (PE), 
informatyka, wychowanie 
obywatelskie, 
języki obce 

(Etap  
kluczowy 3) 

Klasa 8 12-13 
Klasa 9 13-14 

Key Stage 4 Klasa 10 14-15 Regularne 
sprawdziany 

Maj/czerwiec w klasie 
11.: podejście do 
GCSE (General 
Certificate of 
Secondary Education) 
i inne równoważne 
egzaminy 

Główne przedmioty: język 
angielski, matematyka, 
przedmioty ścisłe i przyrodnicze, 

Przedmioty dodatkowe są różne 
w poszczególnych szkołach.  
Np. geografia, historia, 
religia, informatyka, wychowanie 
fizyczne, ekonomia/biznes, 
opieka nad dziećmi, 
projektowanie i technika, 
multimedia. Pełen wykaz 
przedmiotów zapewnia szkoła. 

(Etap  
kluczowy 4) 

Klasa 11 15-16 

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.uk/national-curriculum 
 

 
Czy dziecko musi zdawać egzaminy z każdego przedmiotu? 

Pod koniec Key Stage 3 (Etap kluczowy 3), czyli w klasie 8. lub 9., szkoła pomaga dzieciom wybrać 
dodatkowe przedmioty, których naukę muszą kontynuować, aby przygotować się do egzaminów końcowych 
GCSE. Mogą to być przedmioty wymagane do zdania egzaminu GCSE (np. geografia lub projektowanie i 
technika) lub egzaminu BTEC (ang. Business and Technology Education Council), który wymaga uczenia 
się takich przedmiotów jak ekonomia/biznes lub sport. 

Należy porozmawiać z dzieckiem o jego zainteresowaniach i planach na przyszłość. Ważne jest, aby 
wybrać przedmioty, które dziecko interesują i mogą przydać się w przyszłości. Prosimy porozmawiać z 
kadrą nauczycielską o możliwościach dziecka i o tym, jakie wsparcie może otrzymać. 

Dzieci nie muszą zdawać egzaminu z każdego przedmiotu. Główne przedmioty to: j. angielski, matematyka, 
przedmioty ścisłe i przyrodnicze. Wszyscy uczniowie muszą uczęszczać na zajęcia z tych przedmiotów. 
Zazwyczaj uczniowie zdają egzaminy jeszcze z pięciu przedmiotów. 

Większość uczniów przystępuje do egzaminów kończących naukę w szkole średniej – GCSE (ang. General 
Certificate of Secondary Education). Zazwyczaj uczniowie przystępują do tych ogólnokrajowych egzaminów 
końcowych w maju i czerwcu pod koniec klasy 11. 

 

http://www.gov.uk/national-curriculum
http://www.gov.uk/national-curriculum
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8. Co będzie potrzebne mojemu dziecku? 

 

• Pełny mundurek szkolny: w większości szkół średnich w Anglii dzieci 
zobowiązane są do noszenia mundurków szkolnych. Personel szkoły, do 
której będzie uczęszczało Państwa dziecko, dostarczy listę ubrań i udzieli 
informacji, na temat miejsca ich zakupu. Jeśli mają Państwo problemy 
finansowe, należy zapytać personel szkolny o możliwość pokrycia takich 
wydatków. 

• Terminarz. Większość szkół zapewnia dzieciom terminarz, który pomaga 
uczniom w organizacji zajęć szkolnych. 

• Plecak, piórnik z przyborami do pisania itp. 

• Kalkulator i inne przybory do lekcji matematyki. 

• Pełny strój do zajęć wychowania fizycznego (ang. Full PE), jeśli zachodzi 
taka potrzeba. Personel szkoły poinformuje Państwa, jakie ubrania należy 
zakupić, ponieważ może być wymagany strój sportowy z logo szkoły. 

• Lunch albo pieniądze na posiłki. W wielu szkołach wdrożony został system 
dokonywania płatności bezkontaktowych – pracownicy sekretariatu będą w stanie 
pomóc w organizacji tej kwestii. Niektóre dzieci mogą również otrzymać darmowe 
posiłki szkolne (FSM, ang. free school meals) jeśli rodzinie przysługuje 
odpowiednia pomoc socjalna.  
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od personelu szkoły 
lub ze strony internetowej:  
https://www.gov.uk/apply-free-school-meals 

• Bilet okresowy na transport publiczny lub pieniądze na przejazdy, jeśli 
Państwa dziecko podróżuje do szkoły autobusem, tramwajem lub 
pociągiem. Niektóre dzieci, które mieszkają w odległości ponad dwóch 
mil od szkoły, mogą korzystać z bezpłatnego okresowego biletu 
autobusowego.  
Aby dowiedzieć się, czy Państwa dziecko jest uprawnione do bezpłatnego okresowego biletu 
autobusowego, prosimy odwiedzić stronę: https://www.gov.uk/help-home-school-transport.  
Niektóre dzieci, które nie mogą same chodzić do szkoły ze względu na problemy z poruszaniem 
się lub specjalne potrzeby edukacyjne, będą mogły korzystać z bezpłatnego transportu do 
szkoły, często taksówką.  
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie:  
https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen 

• Należy zapytać personel szkoły o regulamin dotyczący korzystania z telefonów komórkowych. 
Niektóre szkoły nie zezwalają na korzystanie z telefonów komórkowych i personel szkoły może 
konfiskować telefony, jeśli uczniowie próbują z nich korzystać w szkole. 

Niektóre szkoły zapewniają również uczniom możliwość zdawania egzaminów GCSE w wybranych 
językach ojczystych. Przykładowe języki, w których prowadzone są egzaminy GCSE to: polski, arabski, 
chiński, urdu, gudżarati i włoski. Prosimy skontaktować się ze szkołą, w celu omówienia takiej możliwości 
dla Państwa dziecka. 

http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
http://www.gov.uk/apply-free-school-meals
https://www.gov.uk/help-home-school-transport
https://www.gov.uk/apply-school-transport-for-child-with-special-educational-needs-sen
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9. Jakiej pomocy mogą oczekiwać uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia?  

• Wsparcie pedagogiczne: wszystkie szkoły zatrudniają zespół specjalistów, którzy pomogą dzieciom 
w przypadku jakichkolwiek problemów, na przykład problemów związanych z zawieraniem 
znajomości, ze zdrowiem psychicznym lub stresem. Istotne jest, aby poinformować wychowawcę 
klasy (ang. Form Tutor lub Year Leader), jeśli Państwa dziecko ma jakiekolwiek problemy lub 
stresuje się. 

• Wszystkie szkoły mają również wyznaczonego opiekuna ds. zapewniania bezpieczeństwa dzieciom 
(ang. Designated Safeguarding Lead), który będzie wspierał Państwa dziecko w przypadku 
jakichkolwiek poważnych obaw dotyczących jego bezpieczeństwa w szkole lub poza nią. 

• Wsparcie w nauce języka angielskiego: większość szkół zapewnia wsparcie w zakresie nauki 
języka angielskiego każdemu dziecku, które tego potrzebuje. Pomoc taka jest zazwyczaj 
zapewniana w klasie przy wsparciu innych uczniów. 

• Pomoc w nauce: wszystkie szkoły zapewnią dodatkowe wsparcie w nauce każdemu dziecku, które 
tego potrzebuje. Jeżeli uważają Państwo, że dziecko potrzebuje wsparcia w nauce, należy 
poinformować o tym personel szkoły. Koordynator ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych i 
niepełnosprawności (SENDCo, ang. Special Educational Needs and Disabilities Co-ordinator) spotka 
się z Państwa dzieckiem, oceni jego potrzeby i zapewni odpowiednią pomoc. Personel szkoły 
poinformuje Państwa, jeśli dziecko będzie miało jakieś specjalne potrzeby. W takim przypadku mogą 
zostać Państwo zaproszeni na spotkanie w celu omówienia tej kwestii oraz kwestii ewentualnej 
pomocy dziecku.  
Przydatne porady dla rodziców i opiekunów można znaleźć w poniższym przewodniku: 
https://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers 

• Agencje zewnętrzne: szkoły ściśle współpracują z różnymi specjalistami, takimi jak lekarze, agencje 
ds. uchodźców i specjaliści ds. edukacji, niosąc pomoc dzieciom, które potrzebują dodatkowej 
pomocy. Personel szkoły poinformuje Państwa o wszelkim dodatkowym wsparciu, jakiego potrzebuje 
Państwa dziecko. 

• Fundusz Pupil Premium: wszystkie szkoły otrzymują dodatkowe fundusze na wspieranie uczniów, 
których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze z tych funduszy są 
wykorzystywane na pomoc uczniom tak, aby mogli oni jak najlepiej radzić sobie w szkole i w pełni 
angażować się w życie szkolne. 

• Wsparcie finansowe: szkoły mogą pomóc w pokryciu niektórych kosztów, np. mundurka szkolnego, 
wycieczek szkolnych, pomocy naukowych itp. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w pokryciu 
jakichkolwiek wydatków, należy zgłosić to personelowi szkoły. 

• Poradnictwo zawodowe i dalsza edukacja: wszystkie szkoły oferują pomoc doradcy zawodowego, 
który pomoże Państwa dziecku podjąć decyzję o jego dalszych krokach po formalnym zakończeniu 
nauki. Tego typu porady specjalistyczne obejmują: 

 Wybór przedmiotów, których dziecko powinno uczyć się w ramach przygotowań do egzaminów 
GCSE. Przedmioty opcjonalne (ang. Options)  wybierane są pod koniec klasy 8. lub 9. 

 Znalezienie odpowiedniego miejsca na praktyki zawodowe. Nie wszystkie szkoły oferują 
możliwość skorzystania z praktyk zawodowych. Więcej informacji udzieli personel szkoły. 

 Znalezienie informacji o szkołach wyższych i kierunkach studiów po zakończeniu 11. klasy.  
Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia objęte są ustawowym obowiązkiem szkolnym 
(edukacją lub szkoleniem). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: 
https://www.gov.uk/browse/education/find-course 

 
 
 

 

10. Jak pomóc swojemu dziecku w nauce? 

 Porady na temat różnych możliwości wspierania dzieci w nauce zawiera niniejsza ulotka. 

http://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers
http://www.gov.uk/government/publications/send-guide-for-parents-and-carers
http://www.gov.uk/browse/education/find-course
http://www.gov.uk/browse/education/find-course
https://www.bell-foundation.org.uk/eal-programme/guidance/parental-involvement/

	Zagadnienia omówione w poradniku
	1. Jak znaleźć miejsce w szkole dla mojego dziecka?
	htttps://www.gov.uk/schools-admissions
	https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
	Po dokonaniu wyboru kilku szkół będą Państwo zobowiązani:
	4. Czego mogę oczekiwać od szkoły?
	Co jeszcze moje dziecko będzie robić w szkole?
	W jaki sposób mogę dowiadywać się o tym, co dzieje się w szkole?
	5. Czego szkoła będzie ode mnie oczekiwać?
	7. Program nauczania i oceniania w szkole
	Czy dziecko musi zdawać egzaminy z każdego przedmiotu?
	8. Co będzie potrzebne mojemu dziecku?
	9. Jakiej pomocy mogą oczekiwać uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia?

