Főbb tudnivalók az Egyesült Királyságban az iskoláról (szülőknek)

Részvétel

INSET napok

A törvény szerint minden tankötelezettségi (általában 5–16 éves korú)
gyermeknek megfelelő nappali tagozatos oktatásban kell részesülnie.
Szülőként Önnek jogi felelőssége, hogy gyermeke megfelelő, nappali alapú
oktatásban részesüljön. A gyereke iskolai beiratkozása után, Ön jogilag felel
azért, hogy gyereke rendszeresen járjon iskolába. Ez azt jelenti, hogy
gyermeke nem hiányozhat engedély nélkül. Ennek megszegése
bírságolással járhat.

Az iskoláknak 5 INSET napjuk van minden tanévben. Egy INSET
napon, az iskolák zárva vannak, tehát gyermekének nem kell jelen
lennie az iskolában.
Az INSET napok tanárképzési célokat szolgálnak. Kérdezze meg
gyermeke iskoláját, hogy megtudja, mikorra tervezték INSET-napjukat.
Ingyenes étkezés minden kisgyerek számára
Valamennyi kormány által finanszírozott iskola, ingyenes iskolai étkezést
kínál minden fogadó (R év), 1 és 2-ik osztályban tanuló gyerek számára.
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Ingyenes iskolai étkezés idősebb gyermekek számára
A 3 osztálytól 11-ig levő gyermekek jogosultak az ingyenes iskolai
étkezésre, ha bizonyos támogatások valamelyikében részesülnek.
Itt ellenőrizheti jogosultságát, és online jelentkezhet gyermeke számára az
ingyenes iskolai étkezéshez, ahol a menük különböző nyelveken is
megtekinthetőek. Különleges diétás lehetőségeket kérhet, beleértve a
Halal-t.

Gyermeke jogosult lesz ingyenes szállításra otthonától az iskoláig és
vissza, ha:
• a legközelebbi vagy az otthonához közelebb álló iskolába jár és
• a távolság több, mint két mérföld,a 8 éves korig lévő gyerekek
számára vagy a távolság több, mint három mérföld, a 8-16 éves
gyermekek számára.
Ha gyermeke megfelel a kritériumoknak, akkor szállítási kérelmet kell
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benyújtania.
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Házi feladat lesz feladva a legtöbb gyermek számára. Megtudhatja, hogy
mire számíthat, ha megnézi gyermeke iskolai webhelyét, vagy megkérdezi
gyermeke tanárát.
Időt kell fordítania arra, hogy minden nap rendszeresen olvasson a
gyermekével, kezdve R év-től. A gyermek olvasókönyvet, és jegyzőkönyvet
fog haza vinni. Olvassa a könyvet gyermekével, beszéljen a képekről, és
segítsen gyermekének elolvasni a szavakat - ha vannak . Töltse ki az
olvasási jegyzőkönyvet , miután gyermekével olvasott, hogy a tanár tudja,
hogy otthon ezt megtette. Kulcsszavakat is kaphat , hogy otthon
gyermekével gyakorolhasson.

Évharmadonként legalább egyszer meghívást kapnak egy szülői
találkozóra, és fontos, hogy ezen részt vegyen. A legtöbb iskola
időintervallumokat kínál, és kiválaszthatja az Önnek megfelelő időt. Ha
kérdése van a gyermeke tanulásával kapcsolatban, felteheti őket,
amikor találkozik a gyermek tanárával. Az iskolaév végén számíthat a
gyermek előrehaladásáról szóló jelentésre. Gyermeke automatikusan
a következő évi csoportba kerül; haladástól függetlenül - az Egyesült
Királyságban a gyerekek nem ismétlik meg a tanévet.

Ahol lehetséges, minden szülőtől / gondozótól elvárják, hogy az iskolai
szünidő alatt vegyék ki a családi vakációt, hogy ne zavarják
gyermekeik oktatását. Az oktatási törvény előírja, hogy a szülők nem
vehetik ki gyermeküket az iskolából a tanítási periódus alatt. Az
igazgató csak kivételes körülmények között hagyhat jóvá távollétet és
Ő dönt affelől , hogy a hiányzás kivételes-e, és a jóvá hagyott napok
számáról is.
Pozitív viselkedéskezelési stratégiák különböző nyelveken
Nevelje gyermekét kétnyelvűen, különböző nyelveken
Az iskolai jelenléttel és a vakációval kapcsolatos információk
Az iskolába való szállítással kapcsolatos információk
Az iskolai vakáció dátumai
Az ingyenes iskolai étkezésről szóló információk
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