Najważniejsze informacje o szkole w Wielkiej Brytanii (dla rodziców)

Frekwencja

Dni INSET

Bezpłatne posiłki
(Free School
Meals)

Transport do
szkoły

Zgodnie z prawem, wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym (zwykle
od 5 do 16 roku życia) muszą mieć zapewniony dostęp do edukacji w
pełnym wymiarze godzin. Prawnym obowiązkiem rodziców jest
dopilnowanie, aby dziecko uczęszczało do szkoły regularnie. Oznacza to,
że dziecko nie powinno mieć nieusprawiedliwionych nieobecności
(unauthorised). W przeciwnym razie rodzic może zostać ukarany grzywną.

Szkoły mają 5 dni INSET w każdym roku akademickim. W dniu INSET
szkoły są zamknięte dla uczniów.
W tych dniach placówki organizują szkolenia dla pracowników.
Informacje o planowanych dniach INSET są dostępne w szkole.
Universal Infant Free School Meals: Wszystkie szkoły finansowane
przez rząd oferują bezpłatne posiłki w szkole każdemu uczniowi od
Yr R do Yr 2.
Bezpłatne posiłki szkolne dla starszych dzieci: Dzieci w wieku od 3
do 11 lat są uprawnione do bezpłatnych posiłków szkolnych, jeśli
rodzice korzystają z zasiłków (benefits).
Aby zweryfikować, czy dziecko kwalifikuje się do bezpłatnych posiłków
sprawdź here . Na stronie znaleźć można również menu w różnych
językach oraz poprosić o specjalną dietę, w tym halal, dieta bezglutenowa
itp.

Dziecko może kwalifikować się do bezpłatnego transportu do i ze
szkoły, jeśli
• uczęszcza do najbliższej szkoły rejonowej (catchment) lub szkoły
znajdującej się bliżej domu oraz
• odległość do szkoły wynosi ponad dwie mile dla dzieci w wieku do 8
lat LUB więcej niż trzy mile dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat.
Rodzic jest odpowiedzialny za ubieganie się o transport, jeśli dziecko
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spełnia kryteria.
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Zadania
domowe

Uczniowie otrzymują zadania domowe regularnie. Więcej informacji można
uzyskać na stronie internetowej szkoły lub rozmawiając z nauczycielem.
Ważne jest codzienne czytanie z dzieckiem, już od Yr R. Uczniowie dostają
książkę do czytania w domu oraz dzienniczek (Reading Record).
Rodzic może wspierać dziecko przez wspólne czytanie, rozmowę o
obrazkach itp. Po skończonym ćwiczeniu rodzic powinien wypełnić
dzienniczek (Reading Rekord), aby nauczyciel wiedział, co zostało
zrobione.
Nauczyciel przekazuje również listę słów (key words) do ćwiczenia w domu.

Spotkania
z rodzicami
i szkolne raporty

Spotkania z rodzicami odbywają się przynajmmniej raz na semester.
Ważne jest, aby rodzic uczestniczył w tych spotkaniach regularnie.
Większość szkół oferuje rodzicom kilka terminów do wyboru. W czasie
spotkania można zadać nauczycielowi pytania dotyczące nauki
dziecka.
Pod koniec roku szkolnego rodzic otrzymuje raport o postępach
dziecka. W Wielkiej Brytanii dzieci nie powtarzają roku szkolnego, a
więc automatycznie przechodzą do następnej klasy.

Wakacje
podczas
roku szkolnego

Rodzice / opiekunowie powinni planować rodzinne urlopy podczas
wakacji szkolnych, aby nie zakłócać edukacji dzieci. Prawo oświatowe
stanowi, że rodzice nie mogą zabierać dziecka ze szkoły na wakacje w
czasie semestru. Tylko w wyjątkowych okolicznościach dyrektor szkoły
może udzielić zezwolenia na urlop. To dyrektorzy podejmują decyzję,
czy nieobecność jest uzasadniona i ile dni zatwierdzić.

Linki

Positive behaviour management metody w różnych językach
Bringing up your child bilingually w różnych językach
Informacje o school attendance (frekwencja) i wakacjach w trakcie
roku szkolnego oraz transport to school
School holiday dates daty wakacji szkolnych
Informacje o Free School Meals
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