Twoje dziecko w nauczaniu przedszkolnym i zerówce

O edukacji
przedszkolnej

Jak znaleźć
przedszkole dla
mojego dziecka?

Ile to kosztuje?

Co mogę
zrobić,
aby pomóc mojemu
dziecku
w jego wczesnym
rozwoju?

W placówkach przedszkolnych i żłobkach w Wielkiej Brytanii oraz w
klasie R (zerówka), dzieci kształcą się w większości poprzez zabawę.
Nauczyciele przedszkolni opracowują działania promujące
komunikację. Dzieci uczą się rozwiązywania problemów poprzez
dyskusje i praktyczne działania. Jak wykazują badania, może to
przyspieszyć ich rozwój nawet o 7 miesięcy w ciągu roku.
Jak znaleźć żłobek lub przedszkole niedaleko mnie?
Wyszukiwarka ogólnokrajowa (Anglia, Walia) tutaj: find a nursery
school place
Skorzystaj z ‘Hampshire’s Family Information Directory’ jeśli szukasz
placówki lub innych informacji dotyczących rodziny i opieki and
dzieckiem w hrabstwie Hampshire: Hampshire FID information
Ile kosztuje przedszkole?
Od 2 roku życia możesz uzyskać pomoc w finansowaniu miejsca w
zarejestrowanym przedszkolu (obowiązują kryteria kwalifikacyjne).
Wszystkie dzieci są uprawnione do 15 godzin w tygodniu bezpłatnej
edukacji przedszkolnej od 3 roku życia.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: Free Early Education
Wykorzystaj jak najlepiej codzienne doświadczenia, aby pomóc
dziecku rozwijać się i ćwiczyć umiejętności językowe. Rozmawiaj o
liczbach i ćwicz liczenie, kiedy tylko możesz, np. kiedy idziesz na
zakupy. Eksploruj w czasie kąpieli zagadnienia tonięcia i pływania z
pustymi, plastikowymi butelkami i pojemnikami. Zapytaj „Jak myślisz,
co się stanie, jeśli ...?”. Porozmawiaj o obrazkach, gdy czytasz bajkę
dziecku przed snem. Zrób to w swoim języku ojczystym.
Badania pokazują, że dzieci, z którymi się dużo rozmawia lepiej i
szybciej się rozwijają. Domowe środowisko bogate w język mówiony
może zwiększyć postęp nawet o 5 miesięcy w ciągu roku.
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Twoje dziecko w nauczaniu przedszkolnym i zerówce

Jak znajdę
szkołę dla
mojego dziecka?

Co powinniśmy
zrobić, jeśli nasze
dziecko jest chore i
nie może iść do szkoły?

Potrzebuję
porozmawiać z
kimś w moim
języku

Linki

Aby wyszukać wszystkie szkoły w Hampshire, Southampton, Portsmouth i Isle of
Wight oraz złożyć wniosek o miejsce w szkole, skorzystaj z poniższych linków:
Search for a school in Hampshire
Apply for a school place online.
W swojej aplikacji powinieneś wymienić trzy szkoły w kolejności preferencji.
Możesz wybrać szkołę Infant (obejmuje klasy YrR- Yr2) lub Primary (obejmuje
klasy YrR-Yr6). Jeśli składasz podanie o miejsce w Yr R z opóźnieniem (po
styczniowym terminie składania wniosków online), nadal możesz je zlożyć tutaj:
Make a late application for a school place.
Co jeśli moje dziecko jest chore?
Gdy dziecko ma skończone 5 lat, jest objęte obowiązkową edukacją. W razie
choroby dziecka, szkołę należy powiadomić rano, pierwszego dnia nieobecności.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: What to do if your child is unwell
W przypadku niewielkiego przeziębienia, dzieci nie powinny opuszczać zajęć.
Jeśli jednak niedyspozycja dotyczy biegunki lub wymiotów, dziecko powinno
pozostać w domu przez 48 godzin od ostatniego incydentu. Ma to na celu
uniknięcie rozprzestrzeniania się choroby na inne dzieci. Jeśli choroba Twojego
dziecka powoduje dłuższą przerwę w nauce, powinieneś porozmawiać o tym ze
szkołą.

Linie telefoniczne EMTAS
Phone lines : tu możesz porozmawiać o obawach związanych z
edukacją dziecka i zadać wszelkie pytania. Nasi pracownicy posługują
się różnymi językami. Sprawdź na naszej stronie: see our website .
• EMTAS website pages dla rodziców dzieci przedszkolnych i zerówki
• ‘Bringing up your child bilingually’ ulotka w wielu językach
• National Literacy Trust więcej o dwujęzyczności w wieku
przedszkolnym
• BookTrust ‘Reading with your child’ pakiet przetłumaczony na wiele
języków
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