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Czy wiesz, że:

Zaangażowanie w edukację Twojego dziecka to najistotniejszy element 
przyczyniający się do wykorzystania jej /jego pełnego potencjału 
intelektualnego.

Nie musisz mówić po angielsku ani być nauczycielem aby pomóc 
swojemu dziecku w nauce. Nawet jeśli nie masz pozytywnych 
wspomnień ze swojej szkoły, wciąż możesz motywować swoje dziecko 
na wiele sposobów. 

Poniższe wskazówki mogą pomóc.

15 praktycznych sposobów

1. Zapoznaj się z podstwą programową abyś wiedział/-a o czym 
Twoje dziecko będzie się uczyło w danym roku.   

 Jeśli szkoła Twojego dziecka podąża za podstawą programową z 2014 
roku (National Curriculum 2014) i jeśli masz dostęp do internetu to 
sprawdż na poniższej stronie:

 http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/
curriculum/nationalcurriculum2014

 Możesz tam znaleźć informacje o przedmiotach jakich będzie uczyło się 
Twoje dziecko. Jeśli nie masz internetu, skorzystaj z dostępu do niego w 
lokalnej bibliotece.

2. Zapoznaj sie z systemem oceniania w szkole
 Twoja szkoła może podążać za narodowymi wytycznymi odnoszącymi 

się do oceniania posępów w nauce w Anglii. Każda szkoła może też mieć 
swój własny system mierzenia postępów edukacyjnych. Porozmawiaj 
z nauczycielem/-mi o postępie jakiego spodziewają się od Twojego 
dziecka (targets), szczególnie w zakresie jezyka angielskiego, matematyki 



i przedmiotów ścisło-przyrodniczych (Science). 
 Jeśli j.angielski jest dodatkowym językiem dla Twojego dziecka, zapytaj 

jakiego systemu oceniania postepów w zakresie uczenia się jezyka używają 
w Twojej szkole (English as an Additional Language assessment).

3. Okaż swojemu dziecku zainteresowanie w następujący sposób: 
	 •   zapytaj nauczyciela/-li czego dziecko bedzie się uczyło podczas danego 

semenstru a nastepnie wyszukaj szczegółowe infromacje na ten temat 
używając internetu bądź biblioteki

	 •   rozmawiaj z dzieckiem w ojczystym języku o tym czego będzie się 
uczyło w szkole

	 •   zapoznaj sie z planem lekcji dziecka i ponownie rozmawiaj w ojczystym 
języku o tym  co dziecko przerabiało w klasie 

4. Zapewnij cichy kącik do odrabiania lekcji
 Jeśli nie masz osobnego pokoju, uporządkuj wieczorem  na godzinę lub 

dwie stół kuchenny i udostepnij do odrabiania lekcji.

5. Pomóż w odrabianiu zadań ale nie rób ich za dziecko!
 Możesz pomóc dziecku w odrabianiu zadania domowego poprzez 

rozmowę na ten temat w ojczystym języku. Wspólnie wyszukajcie 
potrzebnych informacji. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie pomóc, poproś 
nauczyciela o radę. Pamiętaj, że wiele szkół prowadzi zajęcia na których 
dzieci odrabiają zadania domowe (homework clubs) gdzie dziecko uczące 
się języka może skorzystać z dodatkowej pomocy.

6. Wybierz się na wycieczkę związaną z tematyką szkolną
 Zaplanuj wycieczki rodzinne do miejsc historycznych, muzeum, galerii 

związanych z tematyką przerabianą w szkole. Lekcje staną sie życiem.

7. Wykorzystaj angielska telewizję i internet
 Oglądajcie angielskie programy telewizyjne, które interesują Twoje dziecko. 

Pomoże mu/jej to polepszyć poziom z języka angielskiego i nauczyć się 
więcej o kulturze Wielkiej Brytanii. Poniżej zamieszcona jest lista stron 
internetowych. 



8. Dodatkowe zajecia po-szkolne (after school clubs)
 Zachęć dziecko aby skorzystało z dodatkowych zajęc po szkole. Będzie to 

okazją dla dziecka do nawiązania przyjaźni poza klasą, dalszej praktyki w 
ulepszaniu kompetencji jezykowych oraz poznawaniu angielsjiej kultury i 
obyczajów. 

9. Zapewnij dostęp do przyborów szkolnych  
Zaopatrz się w ołówki, długopisy, gumki do mazania, itd. Zakup słownik 
angielsko-polski, słownik synonimów angielskich (thesaurus) a także 
używaj internetowych programów translacyjnych (np. google translate) 
aby pomóc w odrabianiu lekcji.

 

10. Matematyka

 Matematyka jest „językiem uniwersalnym”. Pomóż dziecku w zrozumieniu 
konceptów matematycznych wykorzystując codzienne sytuacje, np. 
rozliczając rachunki, rozmawiając o ułamkach dzieląc pizze na częsci.

11. Wspierając rozwój języka ojczystego, wspierasz rozwój języka 
angielskiego

 Wbrew wcześniejszemu poglądowi o wpływie języka ojczysteko na 
rozwój kolejnego jezyka, obecne badania naukowe dowiodły, że dzieci 
poszerzające kompetencje w pierwszym języku przenoszą tę wiedze i 
zdolności na kolejne języki w zakresie słownictwa, umiejętności pisania 
i czytania. Rozmawiaj więc ze swoim dzieckiem w ojczystym języku, 
a także znajdź czas na wspólne czytanie i pisanie. Szkoły wiedzą, że 
dwujęzyczność to wielka zaleta.

 Biegłość językowa w więcej niż jednym języku poszerza mozliwości 
intelektualne człowieka. 

12. Dopilnuj aby dziecko miało dobrą frekwencję szkolną 
Każdorazowa nieobecność w szkołe wpływa negatywnie na postępy 
w nauce. Upewnij się, że Twoje dziecko dociera do szkoły na czas i że 
zjada zdrowe sniadania w domu - to pomoże lepiej koncentrować się na 
lekcjach. 



 W razie nieobecności, poinformuj szkołe natychmiast i rób to każdego 
dnia nawet gdy dziecko jest nieobecne kilka dni pod rząd. Pamietaj, że 
obowiązkiem szkolnym są objęte wszystkie dzieci od 5-go roku życia. 
Niemniej jednak dużo dzieci rozpoczyna naukę  w wieku 4 lat w klasie 
Reception, która stanowi idealne miejsce do nauki jezyka i dlatego dobra 
frekwencja już od tego momentu zapewni Twojemu dziecku właściwy 
start w nauce.

13. Pozostawaj z stałym kontakcie ze szkołą
 Nauczyciel Twojego dziecka to doskonałe źródło informacji i pomocy, 

nie tylko wtedy gdy dziecko ma problemy. Nauczyciel bedzie w stanie 
zasugerować dodatkowe formy pomocy w odrabianiu zadań domowych. 
Jeśli język lub obca kultura/obyczjowość jest barierą w komunikacji, 
poproś o rozmowe z osobą która zajmuje się w szkole dziećmi dla ktorych 
j.angielski jest dodatkowym językiem (EAL Coordinator) lub porozmawiaj 
z dyrektorem szkoły.

14. Zaangażuj się w życie społeczności szkolnej
 Włącz się w działalność Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli (PTA – 

Parents Teachers Association) albo postaraj się o miejsce w radzie szkolnej 
(school’s governors). Poproś szkołę o wiecej informacji w tym zakresie.

15. Nie zapominaj mowić: „Świetnie Ci idzie!”
 Bardzo ważne jest abyś chwalił/-ła swoje dziecko. Szczególnie jeśli Twoje 

dziecko jest na wczesnym etapie nauki języka i przystosowywania 
się do nowej szkoły, jego/jej wysiłek musi byc nagradzany  częstymi 
pochwałami. Przeprowadzka do nowego kraju może byż bardzo 
trudnym doświadczeniem a „szok kulturowy” może trwać długo podczas 
pierwszego roku po przeprowadzce. Chwaląc każdy wysiłek i osiągnięcie 
dziecka jest świetnym motywatorem dla dalszych sukcesów. Pokazuje też 
dziecku, ze ma w Tobie wsparcie.



Wykorzystaj czas spotkania dla 
rodziców (parent’s evening)

Przynajmniej raz w roku bedziesz zaproszony/-a na spotkanie z nauczycielem/-
mi aby porozmawiać o postępach dziecka. Spotkanie takie to dobra okazja aby 
porozmawiać o sposobach  w jaki można pomóc dziecku robić dobre postępy.

Przed spotkaniem dla rodziców:
• Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o tym co wychodzi mu dobrze i co 

chciałby umieć robić lepiej. Jesli macie świadectwo szkolne ( school report) 
przeczytajcie je wspólnie

• Zachęć dziecko aby porozmawiało z Tobą nie tylko o nauce ale też o 
regularnym uczęszczaniu do szkoły, przyjaźniach lub ewentualnych 
problemach w relacjach z innymi (bullying- złe traktowanie przez innych)

• Sporządź listę pytań, które chcesz zadać nauczycielowi/-om. Sprawdź też czy 
powinieneś/ powinnaś  zabrać dziecko ze soba.

W trakcie spotkania:
•     Jest to niezmiernie ważne aby komunikacja pomiedzy Toba i nauczycielem  

byla w pełni rozumiana przez obie strony. Jeśli czujesz, że potrzebujesz 
pomocy, poproś kogoś z kręgu znajomych aby pomógł Ci w tłumaczeniu. 
Jeśli to niemożliwe, poinformuj szkołe- może bedą w stanie zorganizować 
tłumacza.

 •     Nie krępuj sie zadawać pytania lub prosić o wyjaśnienie. Nauczyciel może nie 
wiedzieć, że potrzebujesz wyjasnienia jak działa system edukacji w Anglii. 

•     Pamiętaj.....nauczyciel jest tu aby Ci pomóc a nie oceniać.



Pomocne strony internetowe

• learnenglish.britishcouncil.org/en/

• www.bbc.co.uk/bitesize/

• www.esl-galaxy.com

Nieco pożytecznych informacji o opiece nad dziećmi i 
edukacji w Warwickshire 

•    Żłobek dzienny zapewnia całodzienną opiekę nad niemowlętami i dziećmi w 
wieku od 0 do 5 lat. 

•    Przedszkole/szkoła dla najmłodszych zapewniają opiekę w niepełnym wymiarze 
czasu oraz wstępną edukację dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

•    Dostęp do bezpłatnych zajęć wczesnej edukacji jest możliwy od trymestru po 3 
urodzinach dziecka do momentu rozpoczęcia szkoły.

•    Dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej podlegającej Władzom Lokal-
nym we wrześniu, w roku osiągnięcia przez nich wieku 4 do 5 lat. 

•    Dzieci rozpoczynają naukę w szkole średniej we wrześniu, w roku osiągnięcia 
przez nich wieku 11 do 12 lat. 

•    Zapisy do szkoły podstawowej lub średniej należy składać do października roku 
poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko edukacji we wrześniu następnego 
roku. 



Gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji lub porady, proszę zwrócić 
się o pomoc do Family Information Service. Rodzinom które mają dzieci w wieku 

od 0 do 20 lat oferujemy serwis informacyjny w następującym zakresie: opieki nad 
dzieckiem, należnych zasiłków, kwestii zdrowotnych, zajęć dodatkowych a także w 
wielu innych kwestiach z którymi mogą sie Państwo zmagać. Jeśli nie macie kogo 

poprosić o pomoc, poproście Family Information Service!

Tel: 0845 090 8044 lub 01926 742274
Email: fis@warwickshire.gov.uk

Strona internetowa: www.warwickshire.gov.uk/fis
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@WarksFIS Warwickshire Family 
Information Service

06-14-CASS


