Lucruri cheie de știut despre școala din Marea Britanie (pentru părinți)

Prezența

Zilele de INSET

Conform legii, toți copiii cu vârsta școlară obligatorie (în mod normal între 5 și 16
ani) trebuie să beneficieze de o educație adecvată cu normă întreagă. În calitate
de părinte, aveți responsabilitatea legală de a vă asigura că copiii Dvs. vor primi o
educație adecvată, cu normă întreagă. Odată ce copilul Dvs. a fost înregistrat la o
școală, sunteți responsabil prin lege pentru a vă asigura că se prezintă în mod
regulat. Aceasta înseamnă că copilul Dvs. nu ar trebui să aibă sesiuni de absență
neautorizată. Puteți fi amendat dacă nu faceți acest lucru.

Școlile au 5 zile INSET în fiecare an academic. Într-o zi INSET, școlile
sunt închise și copilul Dvs. nu trebuie să fie prezent la școală. Zilele
INSET sunt utilizate în scopul instruirii personalului didactic. Consultați
școala copilului Dvs. pentru a afla când și-au programat zilele INSET.

Masa gratuită pentru toți copiii mici
Toate școlile finanțate de guvern oferă mese școlare gratuite fiecărui elev în
clasa de receptie (anul R), clasa 1 și clasa a doua.

Masa gratuită
la școală

Masa gratuită la școală pentru copiii mai mari
Copiii între anii 3 și 11 au dreptul la mesele gratuite dacă primiți anumite
beneficii.
Puteți verifica eligibilitatea Dvs. și puteți aplica online pentru mesele gratuite
pentru copilul Dvs. aici, unde puteți vedea meniurile în diferite limbi. Puteți
solicita o opțiune specială de dietă, inclusiv Halal.

Transport la
școală

Copilul Dvs. se va califica pentru transport gratuit de acasă până la
școală dacă
• frecventează școala cea mai apropiată din zona de alocare sau cea
mai aproape de casa Dvs. și
• distanța este mai mare de două mile pentru copiii până la vârsta de 8
ani sau mai mult de trei mile pentru copiii de la 8 la 16 ani. Dacă
copilul Dvs. îndeplinește criteriile, va trebui să solicitați transport.
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Tema de casă

Temele vor fi stabilite pentru majoritatea copiilor. Puteți afla la ce să vă
așteptați verificând site-ul școlii copilului Dvs. sau întrebând profesorul
copilului. Încercați să vă faceți timp să citiți acasă cu copilul Dvs. în
fiecare zi, începând de când sunt în anul R. Copilul Dvs. va aduce
acasă atât o carte de lectură cât și o fișă de lectură. Citiți cartea cu
copilul Dvs., vorbiți despre imagini și ajuta-ți-vă copilul să citească
cuvintele - dacă există cuvinte. Completați fișa de citire după ce ați citit
cu copilul, astfel încât profesorul să știe că faceți acest lucru. De
asemenea, puteți primi acasă cuvinte cheie pentru a exersa cu copilul.

Şedințele cu
părintii si
rapoartele de
școală

Veți fi invitat să participați la o ședintă cu părinții cel puțin o dată pe
trimestru și este important să mergeți. Majoritatea școlilor oferă intervale de
ore și puteți alege un moment potrivit pentru Dvs. Dacă aveți întrebări cu
privire la învățarea copilului Dvs., le puteți pune atunci când îl întâlniți pe
profesorul copilului. La sfârșitul anului școlar, ar trebui să vă așteptați să
primiți un raport despre progresul copilului dumneavoastră. Copilul Dvs. se
va muta automat în grupul anului următor; indiferent de progresul lor - în
Marea Britanie, copiii nu repetă un an școlar.

Vacanțele in
timpul școlii

Link-uri

Acolo unde este posibil, se așteaptă de la toți părinții / îngrijitorii să își
ia vacanța de familie în timpul vacanțelor școlare, pentru a nu perturba
educația copiilor lor. Legea educației prevede că părinții nu au dreptul
să-și scoată copilul de la școală pentru o vacanță în timpul trimestrului.
Doar în circumstanțe excepționale, un director poate acorda
permisiunea pentru concediu; este decizia directorilor dacă absența
este excepțională și câte zile se aprobă.
Strategii pozitive de gestionare a comportamentului în diferite limbi
Crește-ți copilul bilingv în diferite limbi
Informații despre prezența la școală și vacanțele în timpul trimestrului
Informații despre transportul la școală
Datele vacantelor școlare
Informații despre mesele școlare gratuite
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