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Centrum Badań Polityki Społecznej (SPRC), Middlesex University – www.sprc.info 
 
 
SPRC (Centrum Badań Polityki Społecznej) zostało założone w 1990 roku jako 
interdyscyplinarne centrum badawcze i w ciągu dwóch dekad stało się centralnym 
ośrodkiem polityki społecznej i socjalnej badań naukowych. Jako dynamiczny ośrodek o 
potwierdzonej renomie placówki realizującej projekty terminowo i w ramach budżetu, 
SPRC skupia szereg pracowników specjalizujących się w dziedzinach: polityki społecznej, 
migracji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, spójności społecznej, kapitału 
społecznego i organizacji trzeciego sektora. Realizujemy badania w ramach nowych i 
wyłaniających się dopiero dziedzin oraz problemów nauk społecznych, wykorzystując do 
tego celu innowacyjne metody. Prace badawcze prowadzimy w szczególności wśród 
zaniedbywanych i marginalizowanych społeczności, na poziomach lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym. Centrum aktywnie promuje badania interdyscyplinarne oraz 
multidyscyplinarne. Otrzymaliśmy duże granty badawcze z instytucji takich jak Rada 
Badań Gospodarczych i Społecznych (ESRC) czy Wielki Fundusz Loteryjny. Wiele agencji 
oraz władz lokalnych skorzystało już z usług SPRC; były to m.in. Rada Miejska Enfield 
(finansowana przez London Development Agency), Rada Miejska Barnet, Bengalskie 
Kobiety i Zatrudnienie w Ponders End (2008), Angażowanie Młodzieży Muzułmańskiej w 
Barnet (2009), Rada Miejska Islington (Mapowanie Badań nad Uchodźcami w dzielnicy 
Islington – 2005) oraz lokalne organizacje społeczne, takie jak Paiwand (afgańska) oraz 
Day-Mer (turecka/kurdyjska). http://sprc.info/reducing-early-school-leaving-in-europe 
 
 

http://www.sprc.info/
http://sprc.info/reducing-early-school-leaving-in-europe
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SZKOLNICTWO W ANGLII: PORADNIK DLA EMIGRANTÓW I 
SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z EMIGRANTAMI 
 

Magdalena Lopez Rodriguez, Alessio D’Angelo, Louise Ryan, Rosemary Sales 
 

WSTĘP – PO CO TAKI PORADNIK I DLA KOGO JEST ON 
PRZEZNACZONY? 
 
Poradnik ten został napisany przede wszystkim dla nowoprzybyłych do Wielkiej Brytanii 
rodziców–emigrantów, ale może okazać się przydatny także dla następujących grup 
odbiorców: 
 

 nauczycieli pracujących z emigrantami; 

 władz lokalnych; 

 organizacji pracujących z rodzinami emigrantów; 

 innych specjalistów, którzy pomagają dzieciom z rodzin emigranckich lub całym 
rodzinom. 

 
System oświaty w Wielkiej Brytanii różni się w dużej mierze od systemów szkolnictwa w 
innych krajach. Edukacja obowiązkowa zaczyna się wcześniej niż w wielu innych krajach 
(zwykle przed piątymi urodzinami dziecka), tak więc większość rodziców oraz dzieci, 
szczególnie tych, którzy dopiero co przybyli do Wielkiej Brytanii, nie jest przygotowana 
na tak wczesne rozpoczęcie szkoły. Proces wyboru szkoły oraz zapisów do niej może 
okazać się dla nich skomplikowany, szczególnie przy braku znajomości tutejszego 
systemu edukacji. Celem tej broszury jest przekazanie ci potrzebnych informacji oraz 
wskazówek, które pomogą odnaleźć się w tutejszym systemie oświaty, oraz 
zasugerowanie możliwych sposobów wsparcia twojego dziecka, dzięki którym łatwiej 
przystosuje się ono do nowych warunków i przejdzie przez szkołę podstawową oraz 
średnią. 
 
Niektóre z najważniejszych różnic, które możesz zaobserwować, zostały wyszczególnione 
na stronie 7; będą także omówione szerzej w poszczególnych częściach tego poradnika. 
 
Broszura, z którą właśnie się zapoznajesz, to nowa, skorygowana wersja naszego 
przewodnika, napisanego dla polskich rodziców w roku 20101. Od tego czasu wiele zasad 
i praktyk w szkolnictwie w Wielkiej Brytanii zmieniło się, a ponieważ przewodnik stał się 
popularny wśród rodziców i specjalistów, uznaliśmy że zaistniała potrzeba 
zaktualizowania informacji i ulepszenia strony wizualnej naszego poradnika. Szybko 
zorientowaliśmy się, że dla nowoprzybyłych rodziców-emigrantów takie źródło 
                                                        
1 Link do naszych badań (2010): 
https://eprints.mdx.ac.uk/6326/1/%5DPolish_pupils_in_London_schools.pdf 

 

https://eprints.mdx.ac.uk/6326/1/%5DPolish_pupils_in_London_schools.pdf
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informacji byłoby równie przydatne, co dla tych przebywających już w kraju od jakiegoś 
czasu, więc tak zmodyfikowaliśmy nasz przewodnik, aby mógł zaspokoić potrzeby 
właśnie tej grupy osób. Dodatkowo, zgodnie z sugestiami naszych czytelników, 
zawarliśmy tu więcej informacji na temat szkolnictwa średniego i pomaturalnego. Wiele 
zagadnień, które tutaj omawiamy, zostało opisanych na podstawie wyników naszych 
własnych badań. Naszą publikację tworzyliśmy w oparciu o wiele oficjalnych źródeł, w 
szczególności rządowe strony internetowe. Lista tych stron oraz innych przydatnych 
źródeł znajduje się w załączniku na końcu publikacji. 
 
Szczególnie ważną zmianą w brytyjskim systemie edukacji było zwiększenie liczby typów 
szkół i, w konsekwencji, wprowadzenie odmiennych przepisów wewnętrznych, kryteriów 
przyjmowania do szkół i ogólnej struktury nauczania oraz podstawy programowej. 
Obecnie dzieci musza kontynuować naukę do 18-ego, a nie 16-ego roku życia, tak jak to 
miało miejsce do roku 2013. Od roku 2010 znacznie zmieniły się kryteria i styl oceniania. 
Ponadto struktury szkolnictwa poszczególnych władz lokalnych znacznie różnią się 
między sobą, dlatego dokładnych informacji na temat systemu edukacji w danym 
regionie najlepiej zasięgnąć w okolicznych szkołach oraz siedzibach władz lokalnych. 
Zmiany wprowadzone na przestrzeni ostatnich kilku lat sprawiły, że uznaliśmy, że jeśli 
ten poradnik nadal ma być wiarygodnym źródłem informacji dla nowoprzybyłych 
rodziców-emigrantów, to wymaga on aktualizacji. 
 
Między systemami szkolnictwa w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii (Anglia, 
Szkocja, Walia i Irlandia Północna) zachodzą pewne wyraźne różnice, w szczególności w 
zakresie inspekcji szkół i przeprowadzania testów wśród uczniów. Wiele z opisanych w 
tym poradniku procedur będzie wyglądać identyczne we wszystkich wymienionych 
krajach, ale podkreślamy, że ta broszura dotyczy głównie szkolnictwa w Anglii. Jeśli 
interesują cię przepisy obowiązujące w innych częściach Wielkiej Brytanii, odwiedź 
strony internetowe, których adresy są zamieszczono w załączniku tej publikacji. 
 
Nasza broszura zawiera słownik najbardziej popularnych i potrzebnych terminów 
używanych w szkolnictwie w Wielkiej Brytanii. Bywa, że brakuje bezpośredniego 
odpowiednika danego terminu w języku polskim i wówczas jego znaczenie jest 
wytłumaczone w tekście głównym. 
 

Jesteśmy zainteresowani twoimi uwagami na temat naszej publikacji i chcielibyśmy 
się dowiedzieć, czy okazała się przydatna i czy ewentualnie są jeszcze jakieś inne 
zagadnienia, które mogłyby zostać w niej omówione. Prosimy o wysyłanie uwag na 
adres:  https://mdxmigration.wordpress.com/migrantschools/ 

 

W poradniku opisano przepisy obowiązujące w chwili wydania publikacji (maj 
2016), należy jednak pamiętać, że polityka rządowa wobec szkolnictwa szybko się 
zmienia i niektóre z zawartych tu informacji mogą stać się wkrótce nieaktualne.  
W razie wątpliwości należy sprawdzić najnowsze doniesienia na: 
https://www.gov.uk/browse/education 
Pamiętaj, że pomiędzy systemami oświaty w Anglii i w innych częściach Wielkiej 
Brytanii (Walia, Szkocja i Irlandia Północna) istnieją różnice, a ten poradnik skupia 
się w szczególności systemie angielskim. 

https://mdxmigration.wordpress.com/migrantschools/
https://www.gov.uk/browse/education
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PODSTAWOWE CECHY OŚWIATY ANGIELSKIEJ 
 

 Nauka rozpoczyna się tu wcześniej niż w wielu krajach. Wszystkie dzieci w Anglii 
w wieku od 5 do 18 lat podlegają kształceniu (między 16 a 18 rokiem życia może 
być ono oparte na praktykach lub szkoleniach). Dzieci często zaczynają szkołę 
mając 4 lata; wiek, w którym powinny rozpocząć edukację, jest określany przez 
poszczególne władze lokalne. 

 

 Warto zaznaczyć, że w Szkocji i Walii kształcenie jest obowiązkowe dla uczniów 
między 5 a 16 rokiem życia, w Irlandii Północnej zaś – między rokiem 4 a 16. 

 

 Dzieci są umieszczane w klasach według wieku, a nie osiągnięć. Uczniowie 
przechodzą do następnej klasy niezależnie od tego, czy osiągnęły oczekiwany 
poziom akademicki, czy nie. 

 

 W systemie państwowym istnieje wiele rodzajów szkół, w tym szkoły 
środowiskowe (Community Schools), religijne (Faith Schools), Akademie 
(Academies) oraz szkoły licencyjne (Free Schools). Szkoły nazywane publicznymi 
(Public Schools) są w rzeczywistości prywatnymi (płatnymi) szkołami. 

 

 Różne rodzaje szkół w systemie państwowym mają różne kryteria przyjęć (na 
przykład na podstawie zdolności/umiejętności dziecka, praktyk religijnych czy 
odległości od szkoły). 

 

 Znalezienie oraz umieszczenie twojego dziecka w szkole może być 
skomplikowane – może ono nie dostać miejsca w placówce, którą dla niego 
wybrałeś. 

 

 Niektóre rodzaje szkół w systemie państwowym musza przestrzegać krajowej 
podstawy programowej nauczania; w jej ramach poszczególne szkoły i 
nauczyciele mają jednak swobodę co do tego, jak uczyć i jak organizować naukę. 
Wszystkie szkoły są zobowiązane zapewnić swoim uczniom wszechstronnie 
skomponowany program nauczania. 

 

 Szkoła zapewnia większość podręczników i zeszytów – są one przechowywane w 
szkole i dzieci przynoszą do domu tylko te książki, które są im potrzebne do 
wykonania pracy domowej. 

 

 Dzieci, które tego potrzebują, mogą otrzymać w szkole dodatkową pomoc w 
nauce języka angielskiego (język angielski jako język dodatkowy – EAL). 

 

 Większość dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (upośledzeniem 
fizycznym lub trudnościami w nauce) uczęszcza do szkół ogólnodostępnych. 
Mogą one otrzymać w szkole dodatkowe wsparcie. 
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 Nauka i lekcje są mniej sformalizowane niż w wielu innych krajach – dzieci mogą 
siedzieć przy wieloosobowych stołach zamiast przy biurkach i czasami są 
zachęcane do wspólnej pracy. 

 

 Kary fizyczne są w szkołach zabronione. 
 

 W większości szkół dzieci muszą przychodzić na zajęcia w mundurkach. 
 

 Uczniowie są często dobierani w grupy pod względem zdolności i tego, jak sobie 
radzą z nauką, ale mogą przenosić się z jednej grupy do drugiej w zależności od 
czynionych postępów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUKTURA SZKOLNICTWA W ANGLII 
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Od 2015 roku młodzież podlega obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia. Nie musi 
to jednak oznaczać tylko uczęszczania do szkoły; młodzi ludzie mogą dokonać 
wyboru jak kontynuować swoje kształcenie lub szkolenie po  ukończeniu 16 roku 
życia. 

 
Może to odbywać się poprzez: 
 

 edukację w pełnym wymiarze czasu w szkole, na uczelni lub w instytucji 
szkoleniowej;    

 pracę w pełnym wymiarze godzin lub wolontariat (20 godzin tygodniowo lub 
więcej) w połączeniu z edukacją w niepełnym wymiarze czasu lub 
szkoleniami; 

 staż lub praktyki (więcej informacji na ten temat znajdziesz na:  
www.apprenticeships.org.uk ). 

 
Rozpoczęcie edukacji: 
 

 Dzieci muszą uczęszczać do szkoły od początku semestru 
następującego po ich piątych urodzinach. 

 Od sierpnia 2011 roku władze lokalne mają obowiązek przyjąć dzieci 
do szkoły podstawowej we wrześniu po czwartych urodzinach 
dziecka, ale rodzice nie musza posyłać dzieci do szkoły, dopóki nie 
ukończą one pięciu lat. 

 Dziecko nie musi uczęszczać do szkoły aż do początku semestru po 
jego piątych urodzinach – do tego czasu może ono pozostać w 
przedszkolu lub w domu z opiekunem. Zwykle to, kiedy dziecko 
zacznie formalną naukę, należy negocjować ze szkołą, do której będzie 
ono uczęszczać. 

 
Zakończenie edukacji: 
 

 W 2015 roku ustanowiono obowiązek nauki do 18 roku życia 
(przedtem nauka była obowiązkowa do ukończenia przez dziecko lat 
16-tu). 

 Edukacja (niezależnie od szkoły lub uczelni) jest darmowa do 
ukończenia przez dziecko lat 19-stu. 

 

Kształcenie dziecka w domu (Homeschooling) 

 
Jako rodzic musisz zapewnić dziecku edukację od 5-ego roku życia. Większość rodziców 
posyła dzieci do szkoły, ale jako opiekun masz prawo do kształcenia dziecka w domu 
(homeschooling). Nauka musi być odpowiednia dla wieku oraz możliwości dziecka. Nie 
musisz mieć na to pozwolenia od władz lokalnych, ale mają one prawo poprosić rodziców 
o dowody, że kształcenie, które zapewniają, jest adekwatne do potrzeb dziecka. Należy 
pamiętać, że nauczanie w domu wymaga od rodziców sporego poświęcenia. Więcej 
informacji o twoich prawach i obowiązkach znajdziesz na:  

 http://www.home-education.org.uk  lub 

http://www.apprenticeships.org.uk/
http://www.home-education.org.uk/
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 http://www.educationotherwise.net  
 
 
Edukacja w Anglii jest podzielona na następujące fazy: 
 
 

Wiek 
dziecka 

31 
sierpnia 

Klasa Etap podstawy 
programowej 

Typ jednostki  
oświatowej 

Czy jest obowiązkowa? Czy jest 
darmowa? 

3 – 4 Przedszkole Etap Podstawowy 
(Nauczanie Początkowe) 

Przedszkole Nie Częściowo – 
w 

niepełnym 
wymiarze 

4 -5 Zerówka Szkoła 
podstawowa 

Nauczanie  
Początkowe 

(Infant School) 

Tak Tak 

5 – 6 Klasa 1 Etap 1 

6 – 7 Klasa 2 

7 – 8 Klasa 3 Etap 2 Szkoła Junior 
(Junior School) 8 – 9 Klasa 4 

9 – 10 Klasa 5 

10 – 11 Klasa 6 

11 – 12 Klasa 7 Etap 3 Szkoła Średnia Tak Tak 

12 – 13 Klasa 8 

13 – 14 Klasa 9 

14 – 15 Klasa 10 Etap 4/egzaminy GCSE 

15 – 16 Klasa 11 

16 – 17 Klasa 12 Sixth form Koledż/ 
egzamin A level 

Edukacja Dalsza 
(Sixth form/Koledż) 

Tak Tak – do 
19-go roku 

życia  
17 – 18 Klasa 13 

18+   Licencjat (BA) i studia 
podyplomowe  

Studia 
(Uniwersytet lub Koledż) 

Nie Nie – różne 
opłaty dla 
studentów 

z Unii 
Europejskiej 
I spoza UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŻŁOBKI/PRZEDSZKOLA 
 
Każde dziecko ma prawo do uczęszczania do przedszkola bezpłatnie na trzy godziny 
dziennie od trzeciego roku życia. Może to być klasa przedszkolna w szkole (pre-school) 
lub w niepaństwowym przedszkolu. W klasie przedszkolnej  sesje zwykle odbywają się 

http://www.educationotherwise.net/
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rano lub po południu. To, od kiedy możesz ubiegać się o miejsce w przedszkolu, zależy od 
daty urodzin dziecka. 
 

Również niektóre 2-latki mogą uzyskać w Anglii bezpłatną wczesną edukację i opiekę. 
Aby twoje dziecko miało prawo do takich świadczeń, musisz otrzymywać określone 
świadczenia w systemie zasiłków socjalnych lub kwalifikować się na pewne ulgi 
podatkowe. Aby dowiedzieć się, czy możesz skorzystać z takiego programu wczesnej 
edukacji, zasięgnij informacji w siedzibie twoich lokalnych władz. 
 

Jest to obszar polityki społecznej, która obecnie podlega zmianom i która zakłada 
stopniowe wycofywanie i ograniczenie ulg podatkowych dla emigrantów z Unii 
Europejskiej; w celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych i aktualnych informacji 

sprawdź: https://www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits 

 
Wielu rodziców musi mieć jednak zapewnioną opiekę dla swojego dziecka na dłużej niż 
ustawowe 3 godziny dziennie lub potrzebują opieki jeszcze zanim dziecko ukończy 3 lata. 
W takim wypadku rodzice mają do wyboru różne opcje, miedzy innymi: 
 

 Prywatne żłobki, które przyjmują dzieci w wieku od 0 do 5 lat i na ogół oferują 
elastyczne godziny zajęć pomiędzy 8:00 a 18:00. Pobierają one opłaty, a przyjęcie 
jest uzależnione od możliwości finansowania miejsca w żłobku przez opiekunów; 
żłobki mogą mieć listę oczekujących. 

 

 Żłobki/przedszkola prowadzone przez władze lokalne, które przyjmują dzieci w 
wieku od 0 do 5 lat i na ogół oferują elastyczne godziny zajęć pomiędzy 8:00 a 
18:00. Kryteria przyjęcia zazwyczaj zależą od warunków socjalnych rodziny, a to 
czy i ile płacisz zależy od twoich dochodów. 

 

 Płatni opiekunowie lub opiekunki (childminders), którzy zwykle opiekują się 
dziećmi w swoim własnym domu. Listę zarejestrowanych opiekunów możesz 
otrzymać w siedzibie swoich władz lokalnych. Wszyscy opiekunowie do dzieci, 
którzy za opłatą opiekują się dziećmi poniżej 8-go roku życia, muszą: 

 
 spełniać określone standardy jakości; 
 być zarejestrowani przez władze lokalne, które sprawdzają czy nadają się oni na 

opiekunów i regularnie przeprowadzają inspekcje. 
 

 Grupy zabawowe (Playgroups) – zapewniają dzieciom możliwości zabawy z 
innymi rówieśnikami i uczestniczenia w różnych zajęciach. W takich miejscach 
rodzice/opiekunowie zwykle przebywają wspólnie ze swoimi dziećmi.  

 

Jeśli pracujesz (lub pracujecie razem z partnerem, jeżeli go posiadasz) co najmniej 
16 godzin tygodniowo i masz (lub macie) niskie dochody, możesz uzyskać pomoc 
finansową na pokrycie kosztów dodatkowej opieki nad dziećmi – jest to ulga 
podatkowa na opiekę nad dziećmi (Chilcare Tax Credit). 
 

https://www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits
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Jest to obszar polityki społecznej, która obecnie podlega zmianom i która 
zakłada stopniowe wycofywanie i ograniczenie ulg podatkowych dla 

emigrantów z Unii Europejskiej; w celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych i 
aktualnych informacji wejdź na stronę: 

https://www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits 
Aby móc starać się o uzyskanie pomocy finansowej, należy zawsze korzystać z 

usług zarejestrowanej opiekunki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
 

Wiek: 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 

Klasa: Zerówka 
Klasa 

1 
Klasa  

2 
Klasa 

3 
Klasa 

4 
Klasa 

5 
Klasa 

6 

 

https://www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits
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Klasa zerowa 
Klasa zerowa to pierwszy rok obowiązkowego nauczania i opiera się na nauce 
poprzez zabawę. Zerówka stanowi etap przejściowy przed rozpoczęciem formalnej 
edukacji. W Anglii większość dzieci zaczyna szkołę na początku semestru, podczas 
którego kończą one pięć lat, ale dziecko nie ma obowiązku chodzenia do szkoły do 
początku następnego semestru po tym, w którym ukończy piąty rok życia. Dziecko 
urodzone między 1 kwietnia a 31 sierpnia nie musi rozpoczynać nauki w szkole aż 
do września po jego piątych urodzinach, a rodzic może poprosić, aby dziecko zostało 
przyjęte do zerówki zamiast do pierwszej klasy. Opiekun może również zażądać, aby 
dziecko uczęszczało do szkoły w niepełnym wymiarze godzin aż do osiągnięcia przez 
nie wieku obowiązku szkolnego. 

 
 Dzieci mogą rozpocząć szkołę w wieku 4 lat; nauka staje się dla nich obowiązkowa 

po ukończeniu lat 5-ciu. 

 Formalne kształcenie obejmuje klasy 1-6. 

 W niektórych szkołach nie ma podziału na osobne oddziały Infant School 
(Zerówka – Klasa 2) i Junior School (klasy 3 – 6). 

 Na ogół klasy mają około 30 uczniów. 

 Uczniowie mają jednego nauczyciela – wychowawcę, który uczy ich większości 
przedmiotów. 

 Oprócz wychowawcy na zajęciach często obecny jest też nauczyciel 
wspomagający, który pracuje z dziećmi indywidualnie lub w małych grupach. 

 Dzieci wybierają szkołę średnią będąc w 6 klasie i pod koniec tej klasy następuje 
transfer do szkoły średniej.  

 

Możliwe, że w szkołach, w których funkcjonuje podział na oddziały Infant i Junior, 
będziecie musieli ubiegać się o miejsce w szkole Junior, gdyż nie jest ono 
automatycznie zagwarantowane. Istnieje możliwość, że twojemu dziecku nie 
zostanie przyznane miejsce w danym oddziale Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOŁA ŚREDNIA 

 

Wiek: 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

Klasa: 
 

Klasa 
7 

Klasa 
8 

Klasa 
9 

Klasa 
10 

Klasa 
11 

Klasa 
12 

Klasa 
13 
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 Szkoła średnia Sixth Form/Koledż 

 Ocena nauczyciela Niektórzy 
uczniowie 
podchodzą 
do 
egzaminów 
GCSEs 

Egzaminy 
GCSEs 

Niektórzy 
uczniowie 
podchodzą 
do 
egzaminów 
„AS” 

Egzaminy 
„A/AS-
level”  

 
 Dzieci zaczynają szkołę średnią w wieku 11 lat i kontynuują naukę w tej instytucji 

do 16 roku życia, kiedy to podchodzą do egzaminu końcowego GCSE (Certyfikat 
Ukończenia Szkoły Średniej). 

 Większość szkół średnich to szkoły ogólnokształcące ze zróżnicowanym 
nieselektywnym doborem uczniów. W kilku regionach Anglii dzieci mogą nadal 
startować do szkół, w których selekcja odbywa się na podstawie oceny z 
egzaminów. 

 Szkoły średnie są zazwyczaj większe niż szkoły podstawowe – mogą przyjmować 
1000 lub więcej uczniów. 

 Wiele szkół państwowych to szkoły wyznaniowe (Faith Schools); większość z nich 
to szkoły anglikańskie i katolickie, ale istnieją też szkoły żydowskie, muzułmańskie 
jak i należące do innych wyznań. 

 Obecnie większość szkół średnich, a także coraz większa część szkół 
podstawowych, to akademie (Academies), w tym między innymi szkoły licencyjne 
(Free Schools), które nie są pod kontrolą władz lokalnych. 

 Prawie 90% finansowanych przez państwo szkół średnich to szkoły 
specjalistyczne, które otrzymują dodatkowe fundusze na rozwijanie jednego lub 
więcej przedmiotów, w których szkoła się specjalizuje. 

 Uczniowie na ogół uczą się w grupach 30-to osobowych (prawnie dozwolona 
maksymalna liczba); w każdej grupie wiekowej może być po kilka klas. 

 Każda klasa ma swojego opiekuna-wychowawcę, z którym zazwyczaj rozpoczyna i 
kończy dzień szkolny. 

 Większość przedmiotów jest prowadzona przez  nauczycieli wyspecjalizowanych 
w swoim przedmiocie. 

 Wyniki GCSE mogą determinować jaką formę dalszego kształcenia student 
ma możliwość podjąć oraz przedmioty, które może on wybrać w dalszej 
nauce. 

 

SIXTH FORM COLLEGE/ EDUKACJA DOROSŁYCH 

 
Ostatnie dwa lata szkoły – klasa 12 i 13 – są często określane terminem sixth form. 
Uczniowie, którzy chcą kontynuować kształcenie akademickie, mogą zostać w tej samej 
szkole (jeśli jest tam Sixth Form) lub przejść do koledżu zwanego „Sixth Form College”.  
 

Pamiętaj, że nawet jeśli dziecko planuje pozostać w sixth form w szkole średniej, do 
której uczęszcza, i tak musicie ubiegać się o miejsce w tymże sixth form i może się 
okazać, że twoje dziecko nie zostanie przyjęte. 
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Uczniowie mogą podejść do egzaminów na poziomie zaawansowanym (maturalnym) 
(Advanced Level, A-Level), zwykle wybierając przy tym od 2 do 4 przedmiotów do 
zdawania – zdanie takiego egzaminu jest zwykle warunkiem wstępu na uczelnie wyższe. 
Młodzi ludzie zwykle specjalizują się w przedmiotach humanistycznych (arts) lub ścisłych 
(science). W ramach alternatywy dla A-Level, po zakończeniu szkoły średniej uczniowie 
mają możliwość realizowania innych kursów i programów, takich jak Diplomas, 
International Baccalaureate (Matura Miedzynarodowa) lub nowe Cambridge Pre-U. 
Wszyscy, którzy są bardziej zainteresowani edukacją opartą na bazie szkoleń 
praktycznych, mogą zdecydować się na staż (praktyki w zawodach technicznych lub 
wykwalifikowanych) lub Foundation Learning (tryb przeznaczony dla 14–19 latków którzy 
osiągnęli niższe wyniki w szkole średniej).  
 

UNIWERSYTET 
 
Młodzi ludzie mogą kontynuować studia na uniwersytecie. Jeśli ukończą go (staną się 
absolwentami) otrzymają „stopień naukowy”. Studentów studiujących na kursie 
Bachelor (pierwszy stopień) nazywa się studentami przeddyplomowymi 
(undergraduates). 
 
Rodzaje stopni naukowych 
 

Poziom studiów Rodzaj stopnia naukowego Normalny czas trwania 

Licencjackie 
(Undergraduate) 

LICENCJAT 
Bachelor of Arts (BA)/ 

Bachelor of Science (BSc) 
3 lata w pełnym wymiarze 

Podyplomowe 
(Postgraduate) 

MAGISTERIUM 
Master of Arts (MA)/ 

Master of Science (MSc) 

1 rok w pełnym wymiarze/ 
2 lata w niepełnym  

DOKTORAT 
Doctor of Philosophy (PhD) 

3 lata w pełnym wymiarze/ 
5 lat w niepełnym  

 
 
W Szkocji pierwszy stopień studiów przewidziano na cztery lata; pozwala on uzyskać 
magisterium (Master of Arts – MA), ale jest zwykle postrzegany jako odpowiednik 
stopnia licencjata. 
     

 

KRAJOWY PROGRAM NAUCZANIA/PODSTAWA PROGRAMOWA 
(NATIONAL CURRICULUM) – DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I 
PONADPODSTAWOWEJ 
 
Dzieci są nauczane zgodnie z wytycznymi krajowego programu nauczania (National 
Curriculum), który określa, czego dziecko będzie się uczyć na poszczególnych 



 16 

kluczowych etapach (key stages) nauki oraz poziomy, które dziecko powinno 
osiągnąć na poszczególnych etapach nauczania. 
 

 Wszystkie dzieci pomiędzy 5 a 18 rokiem życia, uczęszczające do szkoły 
państwowej (z wyjątkiem Akademii), muszą być uczone według krajowego 
programu nauczania.  

 Akademie nie muszą przestrzegać krajowego programu nauczania, ale 
oczekuje się, że będą uczyć według „wszechstronnie skomponowanego 
programu nauczania” i skorzystają one z niego jako przewodnika. 

 Dzieci z potrzebami specjalnymi mogą realizować indywidualny tok 
nauczania. 

 Kluczowe Etapy (Key Stages) nauczania 1 i 2 kończą się testami SAT 
(standardowe testy końcowe). Zakończeniem etapu 4 (szkoła średnia) są 
egzaminy GCSE. 

 

Nowy program nauczania (obowiązujący od września 2015 roku) ma na celu 
umożliwienie dzieciom zdobycia niezbędnej wiedzy oraz umiejętności, jakie każde z 
nich powinno posiadać. Pozwala on nauczycielom na większą elastyczność, także w 
zakresie sposobu, w jaki mają uczyć. Mogą oni na przykład wybierać różne okresy 
historii do nauczania; mają również obszerny wybór lektur z literatury angielskiej. 
Nowy program obejmuje uczniów szkół podstawowych w wieku od 5 do 11 lat oraz 
uczniów szkoły średniej do 14 roku życia. Nowe testy (SATs) wejdą w życie w 
2016 roku dla uczniów obecnych klas pierwszych (SATs etap pierwszy) i 
piątych (SATs etap drugi). 

 
Szkoła twojego dziecka będzie wysyłać ci raporty z informacją, jakie standardy 
krajowego programu nauczania spełnia twoje dziecko w oparciu o jego wyniki z 
oficjalnych testów. To da ci pojęcie o tym jak w stosunku do wyznaczonych przez 
rząd norm wyglądają postępy twojego dziecka na tle jego grupy wiekowej. Ważne 
jest jednak aby pamiętać, że dzieci rozwijają się w różnym tempie, a oficjalne testy te 
badają jedynie określony zestaw umiejętności i zdolności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiek 5 – 7 7 -11 11 – 14 14 -16 

Klasa Klasa 1 – 
2 

Klasa 3 – 6 Klasa 7 – 9 Klasa 10 – 11 

Etap nauki Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4/GCSE 

Przedmioty 
obowiązkowe 

 angielski  

 matematyka  

 angielski  

 matematyka  

 angielski  

 matematyka  
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Przedmioty Podstawy Programowej 
 
 
 

 
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

ZAPISY DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
Proces scharakteryzowany poniżej został opisany z myślą o osobach mieszkających już w 
Anglii przez pewien czas – takich, które mają czas na szukanie szkoły przed rozpoczęciem 
nauki przez dzieci. Nasze badania wykazały, że wielu Polaków przyjeżdża do kraju w 

 nauki ścisłe  

 wychowanie 
techniczne  

 informatyka  

 historia  

 geografia  

 języki obce (tylko Etap 
2) 

 plastyka  

 muzyka  

 wychowanie fizyczne 

 religioznawstwo 
(o udziale ucznia  w  
zajęciach z religii 
decydują jego 
rodzice) 

 nauki ścisłe science 

 wychowanie techniczne  

 informatyka  

 historia  

 geografia  

 języki obce  

 plastyka  

 muzyka  

 wychowanie fizyczne 

 religioznawstwo 
(o udziale ucznia  w  zajęciach z 
religii decydują jego rodzice) 

 nauki ścisłe  

 wychowanie fizyczne 

 informatyka 

 wiedza o społeczeństwie   
 

 orientacja zawodowa  

 praktyki 

Inne 
przedmioty  

(zawarte w programie 
nauczania, ale 
niekoniecznie 
wyszczególnione) 

 PSHE  – godzina 
wychowawcza –  
edukacja społeczna, 
osobista i zdrowotna 

 wiedza o 
społeczeństwie 

 orientacja zawodowa 

 nauka o życiu seksualnym i 
związkach (o udziale ucznia  w  
zajęciach z religii decydują jego 
rodzice) 

 PSHE – godzina wychowawcza –  
edukacja społeczna, osobista i 
zdrowotna   

 

Przedmioty opcjonalne 
(Szkoły muszą zaoferować 
przynajmniej jeden przedmiot z 
każdej grupy): 

 sztuki (np.. sztuki 
plastyczne, teatr) 

 projektowanie I 
technologia 

 przedmioty 
humanistyczne  
(historia, geografia, 
nauki społeczne, 
religioznawstwo) 

 języki obce  

 nauka o życiu 
seksualnym i 
związkach 

 religioznawstwo 
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trakcie roku szkolnego i ich dzieci muszą od razu podjąć naukę. Jeśli znajdziesz się w 
takiej sytuacji, możesz mieć mało czasu na znalezienie odpowiedniej szkoły, a procedura 
zapisów jest raczej skomplikowana. Jeśli potrzebujesz wsparcia językowego, możesz 
zwrócić się o pomoc do swoich przyjaciół lub organizacji społecznych. Najlepiej jednak 
jest zrobić rozeznanie na temat pobliskich szkół jeszcze przed przeprowadzką. Pamiętaj o 
tym, że: 
 

 dziecko powinno uczęszczać do szkoły obowiązkowo od 5 roku życia; 
 

 władze lokalne mają za zadanie zapewnić mu miejsce w szkole natychmiast po 
waszym przybyciu do Wielkiej Brytanii; 

 

 proces ten może się opóźnić, a preferowana przez ciebie szkoła może nie 
dysponować wolnymi miejscami;  

 

 w takim wypadku dziecko trafi do innej szkoły, ale może ono ją zmienić, gdy tylko 
pojawi się wolne miejsce w wybranej przez wcześniej ciebie placówce. 

 

Jak szukać informacji o lokalnych szkołach? 
 
Najlepiej zacząć szukać informacji na temat szkół podstawowych jeszcze zanim twoje 
dziecko osiągnie czwarty rok życia. Listę szkół oraz kontaktów do nich możesz znaleźć 
przez portal:  http://schoolsfinder.direct.gov.uk/, wpisując tam swój kod pocztowy. 
Możesz też skontaktować się z twoją placówką Local Authority – LA (lokalnych władz) i 
poprosić o przedstawienie listy dostępnych szkół w okolicy.  
 
Przy wyborze szkoły warto rozważyć następujące kwestie: 
 

 Czy szkoła jest oddalona od domu? Większość dzieci, szczególnie w miastach, 
uczęszcza do szkół w pobliżu miejsca zamieszkania. Tym sposobem dzieci 
nawiązują przyjaźnie z rówieśnikami mieszkającymi w okolicy, a rodzice mają 
swoje grupy wsparcia wśród innych rodziców z sąsiedztwa. 

 
 Którą szkołę preferuje twoje dziecko? Gdzie najbardziej podobało mu się w 

czasie wizyt? W jakiej szkole ma kolegów i koleżanki? 
 

 Czy w szkole są inne polskie dzieci? 
 

 Czy dziecko ma specjalne potrzeby? Jeżeli jest ono bardzo zdolne lub manifestuje 
specyficzne wzory zachowania, ważne jest znalezienie takiej szkoły, która 
uwzględni jego potrzeby i w jakiś sposób je wesprze. Niektóre szkoły mają 
specjalistyczne oddziały dla dzieci z określonymi specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (np. dla dzieci z wadami wymowy). 

 
 Czy w szkole jest świetlica? 

 

http://schoolsfinder.direct.gov.uk/
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 Czy szkoła wykorzystuje technologię cyfrową w nauczaniu? Niektóre szkoły kładą 
duży nacisk na nowoczesne, oparte na technologii metody nauczania, podczas 
gdy inne bazują na bardziej tradycyjnych programach nauki. 

 
 Do jakiej szkoły chciałbyś, aby uczęszczało twoje dziecko? Zarówno szkolnictwo 

państwowe, jak i prywatne, ma w swojej ofercie rozmaite typy szkół (patrz 
poniżej). 

 
Należy uzyskać jak najwięcej informacji o szkołach w twojej okolicy. Możesz to zrobić 
poprzez: 
 

 wizyty w szkołach; 

 rozmowy ze znajomymi i sąsiadami, których dzieci są w lokalnych szkołach; 

 czytanie najnowszych raportów z inspekcji szkół; 

 przeglądanie broszur szkół oraz publikacji lokalnych władz (LA). 
 

Wizyta w szkole 

 
Najlepszym sposobem dowiedzenia się czegoś o szkole jest wizyta w niej. Przynajmniej 
raz powinno się odwiedzić wraz z dzieckiem placówkę, której wybór się rozważa.  
Najlepiej, jeśli jest to możliwe, odwiedzić ją w ciągu dnia. W ten sposób można poznać 
opinie uczęszczających tam dzieci na temat szkoły i zobaczyć, jak wyglądają lekcje.  
 
 

Większość szkół ma dni lub wieczory otwarte dla dzieci i rodziców, którzy chcą 
dowiedzieć się o niej czegoś więcej; zwykle po wizycie rodzice mają możliwość spotkania 
się z personelem i zadania pytań. W niektórych szkołach można umówić się na spotkanie 
w innym czasie niż w trakcie dnia otwartego. Zadzwoń lub odwiedź szkołę w celu 
umówienia się na wizytę. Jeśli nie czujesz się zbyt pewnie pod względem twojej 
znajomości języka angielskiego, możesz przyprowadzić ze sobą znajomą osobę, która zna 
język i pomoże ci.  

 
Kiedy będziesz w szkole, warto zapytać o lub zwrócić uwagę na następujące kwestie: 
 

 Czy szkoła robi wrażenie przyjaznej? Czy promowane jest angażowanie 
rodziców w jej działanie poprzez na przykład nieformalne spotkania dla 
rodziców lub bardziej formalne organizacje, jak np. Komitet Rodzicielski? 

 Jakie wrażenie robią na tobie prace dzieci? Ile konstruktywnych znajduje się 
w zeszytach uczniów? Czy nauczyciel ogranicza się tylko do ocen, czy wpisuje 
konkretne uwagi na temat pracy? 

 Jeżeli masz możliwość obserwowania trwającej lekcji, w jakim stopniu 
zaangażowane są w nią dzieci? Jak zachowują się w stosunku do siebie?  

 Czy ogłoszenia w szkole są podawane w różnych językach, czy tylko po 
angielsku? 

 Jakie wsparcie oferuje szkoła polskim dzieciom w nauce języka angielskiego?  
 Jak radzą sobie polskie oraz inne obcojęzyczne dzieci? 
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 Jakie wsparcie jest oferowane dzieciom ze specjalnymi potrzebami? 
 Jak przedstawia się kwestia zadań domowych?  
 Czy dzieci są grupowane według ich umiejętności i zdolności? W jaki sposób 

monitorowane są postępy w nauce?  
 Jakie są sposoby komunikowania się nauczyciela z rodzicem w sprawie 

postępów dziecka? Niektóre szkoły na przykład, szczególnie średnie, 
korzystają z poczty elektronicznej lub platformy internetowej do 
informowania rodziców o postępach dzieci. 

 Czy szkoła ma dobre wyposażenie? Gdzie dzieci mają WF i jak wygląda 
pracownia komputerowa? 

 Czy są zajęcia dodatkowe? Jakie sporty można uprawiać w ich ramach? Czy 
dzieci mogą uczyć się gry na instrumentach muzycznych? Czy organizowane 
są wycieczki do muzeów, na koncerty itp.? 

 Jak dziecko będzie dojeżdżać/przychodzić do szkoły? Pomyśl o bezpiecznej 
drodze, środkach komunikacji i długości podroży do szkoły. 

 

Prospekty szkół 

 
Od 2012 roku wszystkie szkoły zostały zobowiązane do publikowania na swoich 
stronach internetowych informacji o wynikach testów oraz kontroli szkolnych, o tym 
jakie promują wartości, kryteriach i zasadach naboru, programie nauczania, 
kodeksie zachowania, oferowanych przez szkołę udogodnieniach dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o tym jak przydzielane są środki 
finansowe (na przykład kwoty przeznaczone na sprzęt sportowy lub ile szkoła 
wydaje na każdego ucznia). Powyższe informacje możesz znaleźć na stronie 
internetowej szkoły, stronę tę zaś możesz znaleźć przez portal: 
http://schoolsfinder.direct.gov.uk/ 
 
 

Raporty sporządzane przez Biuro Standardów Edukacyjnych (Office for 
Standards in Education – Ofsted) 

 
Ofsted jest oficjalnym organem odpowiedzialnym za inspekcje i ocenianie edukacji w 
szkołach oraz innych jednostkach oświatowych w Anglii. Szkoły są kontrolowane co 
najmniej raz na trzy lata, a wyniki tych inspekcji dostępne są w upublicznionych 
raportach. 
 
Oceny przyznawane są w skali od 1 do 4: 
* 1 wyśmienicie 
* 2 dobrze 
* 3 wymaga ulepszeń 
* 4 nieodpowiednio 
 
Informacje na temat tego, jak dana szkoła wypadła na ostatniej inspekcji, możesz 
sprawdzić pod: 
 

http://schoolsfinder.direct.gov.uk/
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http://www.bbc.com/news/education-30210311 
 lub 
http://www.education.gov.uk/schools/performance/index.html 
 
Zły lub mierny raport nie oznacza, że dziecko nie będzie czyniło postępów w nauce 
w danej szkole. Warto pamiętać o tym, że metody kontroli stosowane przez Ofsted 
budzą wiele kontrowersji i są często kwestionowane. 
 

Rankingi szkół (school league tables) 

 
W Anglii istnieją tabele wyników ogólnokrajowych testów (rankingi szkół), 
przeprowadzanych w szkołach podstawowych (SATs) oraz średnich. Są one 
publikowane corocznie. Informacje z tych tabel możesz wykorzystać do porównania 
lokalnych szkół z: 
 

 innymi szkołami podlegającymi władzom lokalnym; 
 innymi szkołami na terenie całego kraju. 

 
W przypadku szkół podstawowych w tabelach tych wyszczególniono procent 
uczniów spełniających kryteria, które rząd określa jako „oczekiwany standard 
wykształcenia” (Poziom 4) w: angielskim, matematyce i naukach ścisłych pod koniec 
6 klasy2. Nowe, bardziej szczegółowe rankingi szkół podstawowych informują 
czytelnika: 
 

 o postępach uczniów w wieku od 4 do 11 lat; 
 o tym jaki procent uczniów osiągnął nowe wymagane standardy w wieku 11 

lat; 
 jakie są średnie wyniki uczniów w wieku 11 lat; 
 jaki procent uczniów jest oceniany jako dzieci „z wysokimi osiągnięciami”. 

 
W tabelach obok wyników publikowane są wydatki szkoły, więc jako rodzic możesz 
dowiedzieć się, ile funduszy poszczególne szkoły przeznaczyły w poprzednim  roku 
na np. personel pedagogiczny, zużycie energii czy gastronomię. Tabele te zawierają 
również dane dotyczące frekwencji uczniów oraz wyniki kontroli Ofsted. 
 

Wyniki biorące pod uwagę kontekst szkoły: contextual value added (CVA) 
score 

 
Wyniki te pokazują postępy ucznia w nauce, począwszy od końcowej fazy 
pierwszego etapu nauki (Key Stage 1) do końca drugiego etapu (Key Stage 2). Mają 
one na celu zmierzenie w jakim stopniu sama szkoła przyczynia się do rozwoju 
naukowego uczniów. Owe „pomiary” są dopełniane przez powszechnie publikowane 
wyniki uczniów z testów i egzaminów i razem z nimi mogą być jednym z 

                                                        
2 Poziomy (levels) jako miara osiągnięć są obecnie wycofywane. Każda szkoła powoli wprowadza 
swoje własne metody szacowania postępów uczniów. 

http://www.bbc.com/news/education-30210311
http://www.education.gov.uk/schools/performance/index.html
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wyznaczników tego, czy szkoła uczy satysfakcjonująco. W przypadku szkół 
podstawowych przy podawaniu wskaźnika CVA używa się liczby 100 jako miary 
porównawczej. Wyniki większe niż 100 osiągają te szkoły, których uczniowie 
uczynili większe postępy niż uczniowie w innych szkołach na terenie całego kraju. 
Wynik mniejszy niż 100 otrzymują szkoły, których uczniowie zrobili mniejsze 
postępy. W przypadku szkół średnich przy podawaniu wskaźnika CVA jako miarę 
porównawczą stosuje się liczbę 1000 zamiast 100.  
 

Rankingi mogą być przydatne przy podejmowaniu decyzji, do której szkoły dziecko 
będzie składać podanie, ale dają jednak tylko częściowy ogląd tego, jak funkcjonuje 
dana szkoła. Inne źródła do których warto sięgnąć to szkolne strony internetowe 
oraz raporty inspekcji Ofsted, które, podobnie jak rankingi, można znaleźć w 
internecie. Ważne jest jednak aby samemu odwiedzić szkołę i podczas wizyty starać 
się samemu przyjrzeć i dowiedzieć, co dzieje się w szkole oraz jak wygląda nauka w 
danej placówce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typy szkół podstawowych 
 

Szkoły państwowe 
Większość dzieci uczęszcza do szkół państwowych utrzymywanych z funduszy 
publicznych; szkoły te są bezpłatne. Wszystkie szkoły państwowe są regularnie 
kontrolowane przez Ofsted. 
W ramach systemu państwowego w Anglii funkcjonują następujące (bezpłatne) typy 
szkół: 
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Szkoły środowiskowe – Community Schools  
Szkoły te nadzorowane są przez władze lokalne (Local Authority – LA) i zarządzane przez 
zespół, w skład którego wchodzą rodzice, personel szkolny oraz osoby wyznaczone przez 
lokalne władze oświatowe na podstawie ich doświadczenia i umiejętności. Szkoły te mają 
własny budżet, na wysokość którego wpływa liczba uczniów oraz czynniki takie jak 
stopień ubóstwa społecznego na danym obszarze czy liczba dzieci, dla których angielski 
jest językiem obcym (EAL). Są to szkoły bezwyznaniowe i o miejsce do tych szkół starać 
się mogą wszystkie dzieci we właściwej grupie wiekowej. W szkołach tych jednak 
codziennie odbywa się akt czci (głównie chrześcijański). Przyjęcia do nich nadzorowane 
są przez władze lokalne (LA); miejsca przydziela się według rejonizacji, tego czy 
rodzeństwo kandydatów uczęszcza do danej szkoły oraz – w niektórych przypadkach – 
specjalnych potrzeb socjalnych i edukacyjnych dzieci. 
 
Szkoły wspomagane dobrowolnie – Voluntary-aided schools  
Są to zwykle szkoły religijne/wyznaniowe, niektóre jednak mogą być zamiast tego 
powiązane z organizacjami charytatywnymi. Większość szkół wyznaniowych w Anglii to 
szkoły Kościoła Anglikańskiego lub szkoły katolickie, istnieją jednak również szkoły 
żydowskie, muzułmańskie oraz sikhijskie. Do szkół religijnych, za wyjątkiem szkół 
Kościoła Anglikańskiego, uczniowie innego wyznania przyjmowani są tylko wówczas, gdy 
szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Szkoły kościoła anglikańskiego z reguły są otwarte 
dla wszystkich, ponieważ na obszarach wiejskich były i często są nadal jedynymi 
dostępnymi szkołami. Jednakże popularne szkoły anglikańskie stają się coraz bardziej 
selektywne i przyjmują dzieci na podstawie zaświadczenia o wierze chrześcijańskiej. 
Wybór uczniów na podstawie praktyk religijnych jest bardzo powszechny w szkołach 
katolickich, a rodzice wraz z podaniem często muszą złożyć list polecający, napisany 
przez ich miejscowego księdza katolickiego. 
 
Pomimo że większość funduszy (90%) pochodzi od władz lokalnych, to organizacja 
kościelna lub charytatywna sprawuje kontrolę nad zarządem szkoły oraz zasadami 
przyjęć uczniów. Przy składaniu podań do szkół wyznaniowych zwykle trzeba przedstawić 
dowód praktyk religijnych. Szkoły te nauczają zgodnie z krajowym programem oświaty, 
ale rodzaj wyznania w danej placówce może determinować, jakie treści religijne są 
nauczane w ramach przedmiotu religia, charakter modlitwy, kryteria przyjęć oraz sposób 
rekrutacji ciała pedagogicznego. 
 
Szkoły specjalne – Special Schools 
Szkoły specjalne są przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (jak 
niepełnosprawność fizyczna lub trudności w nauce). Mogą one być szkołami 
środowiskowymi bądź wyznaniowymi, wspomaganymi dobrowolnie przez rozmaite 
organizacje. Wiele z tych szkół przyjmuje dzieci w  wieku od 5 do 19 lat. Niektóre szkoły 
podstawowe (integracyjne) mają specjalne oddziały i wielu uczniów z nietypowymi 
potrzebami edukacyjnymi uczęszcza do takich właśnie zwykłych szkół podstawowych. 
 
Szkoły państwowe z internatem 
Szkoły te oferują bezpłatne nauczanie, jednak pobyt w internacie jest płatny. Placówki 
tego typu zwykle są przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami socjalnymi lub 
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edukacyjnymi; w czasie semestru uczniowie mieszkają w internacie szkoły zamiast we 
własnym domu.  
 
Akademie – Academies 
Po 2010 roku wiele szkół podstawowych zostało przekształconych w Akademie; rząd 
ustanowił wówczas, że wszystkie nowo otwierane szkoły będą akademiami. Akademie 
mają swojego sponsora, np. biznesowego czy religijnego lub grupę wolontariuszy, którzy 
pokrywają część kosztów. Pozostałe koszty i wydatki bieżące są świadczone 
bezpośrednio przez rząd. Akademie są niezależne od władz lokalnych, a sponsor wybiera 
większość członków zarządu szkoły. Akademie mają oferować swoim uczniom szeroki i 
zbalansowany program nauczania.  Szkoły licencyjne (free schools) mogą ustanawiać 
własną skalę płac i warunki dla pracowników oraz ustanowić inne długości semestrów 
szkolnych i dnia szkolnego niż te powszechnie obowiązujące. Placówki tego typu są 
kontrolowane bezpośrednio przez Departament ds. Oświaty. 
 
Szkoły licencyjne – Free Schools 
Szkoły licencyjne to akademie, które mogą być zakładane przez różne grupy ludzi  (takie 
jak firmy, grupy wyznaniowe, grupy rodziców, organizacje charytatywne lub uczelnie) i 
mogą mieć charakter akademicki lub bardziej praktyczną orientację. W przeciwieństwie 
do liceów (grammar schools) są to szkoły nieselektywne. 
 
Szkoły niezależne (prywatne) – Independent schools  
W Anglii jest około 2 500 szkół prywatnych (podstawowych i ponadpodstawowych), w 
których kształci się 7 procent wszystkich brytyjskich dzieci i 18 procent uczniów w wieku 
powyżej 16 lat.  Szkoły te mają własne programy nauczania i własne zasady rekrutacji 
uczniów. Kryterium przyjęcia do szkoły prywatnej jest możność uiszczania czesnego, ale 
w niektórych bardziej prestiżowych placówkach oprócz tego przeprowadza się jeszcze 
testy selekcjonujące kandydatów. W celu zasięgnięcia informacji o szkołach prywatnych, 
odwiedź stronę Przewodnika po Szkołach Prywatnych: 
http://www.goodschoolsguide.co.uk/ 
 
Niektóre szkoły prywatne oferują sponsorowane lub dotowane miejsca dla dzieci z 
wysokimi wynikami egzaminów wstępnych, których rodzice nie są w stanie płacić 
czesnego. Więcej informacji na: www.feeassistancelondonschools.org.uk 

Składanie podania do szkoły 

 
Teraz, gdy wybraliście już szkołę (lub szkoły), które wam odpowiadają, pamiętajcie, 
że nie ma gwarancji, że będzie tam wolne miejsce dla waszego dziecka. Należy 
złożyć wniosek (application form) o przyjęcie dziecka; miejsca są przydzielone 
według kryteriów przyjęć do szkoły. Tak więc zanim złożysz podanie, pamiętaj aby 
dowiedzieć się, jakie są kryteria przyjęć do danej szkoły, żeby być zorientowanym co 
do możliwości otrzymania w niej miejsca.  

Procedura składania podań (szkoła podstawowa) 

 

http://www.goodschoolsguide.co.uk/
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Pierwszy dzień składania podań do szkół przypada na różne dni na terenie działania 
różnych władz lokalnych (LA) – o tę datę musisz zapytać w swoim oddziale LA. 
Ostateczny termin składania wniosków dla szkół podstawowych jest zawsze 
ten sam – 15 stycznia bieżącego roku. Przy wypełnianiu formularza (przez 
internet lub na papierze) będziesz musiał wymienić w kolejności swoich preferencji 
szkoły, do których chciałbyś, aby przyjęto twoje dziecko. Należy wyszczególnić co 
najmniej 3 szkoły, maximum to 6. Aby otrzymać papierową kopię formularza, 
należy skontaktować się ze swoim oddziałem władz lokalnych (LA) . 

 
 
Maj 

Władze lokalne (LA) publikują informacje na temat wstępnych ustaleń w zakresie 
naboru do szkół na kolejny rok 
 

Wrzesień 

Pakiety informacyjne oraz podania do szkół podstawowych i średnich stają się 
dostępne we władzach lokalnych (LA) 
 

Semestr zimowy (do grudnia) 

Odwiedź szkoły i wybierz te w których chcesz się ubiegać o miejsce 
 

Do 15 stycznia 

Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty. Złóż podanie (przez internet lub pocztą) 
 

Po ostatecznej dacie zamknięcia  

Organy odpowiedzialne za przyjęcia do szkół muszą rozważyć wszystkie podania 
zgodnie z opublikowanymi przez siebie kryteriami 
 

16 Kwietnia 

Dzień ogłoszenia przydziału miejsc. Twoje dziecko może dostać się do szkoły, która nie 
była przez ciebie wybrana. Jeśli nie zgadzasz się z taką decyzją, możesz się od niej 
odwołać 
 
Pamiętaj że: 
 

 Już przed czwartymi urodzinami twojego dziecka powinieneś zacząć zbierać 
informacje o szkołach podstawowych. Podanie składa się w semestrze 
jesiennym, przed rozpoczęciem przez dziecko nauki (dziecko może być wtedy 
jeszcze w wieku 3 lat). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części 
zatytułowanej „struktura szkolnictwa w Anglii”. 

 Po otrzymaniu wniosków (15 stycznia) wszystkie władze lokalne rozpoczynają 
proces przydzielania miejsc. Pamiętaj jednak, że możesz składać podanie przez 
cały rok; jeśli zostanie ono złożone po ostatecznym oficjalnym terminie, musi 
zostać rozpatrzone od razu, ale masz wówczas mniejszą szansę na otrzymanie 
miejsca w preferowanej przez ciebie szkole. 
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 Jeżeli przeprowadzasz się i w związku z tym musisz zmienić szkołę do której 
chodzi dziecko, trzeba na nowo przejść przez procedurę przyjęć do szkoły. W 
takiej sytuacji koniecznie skontaktuj się z nowymi władzami oświatowymi w celu 
uzyskania potrzebnych informacji, najlepiej jeszcze przed przeprowadzką. 
Niektóre szkoły w nowej okolicy mogą być przepełnione. 

Kryteria naboru do szkół 

 
Zanim złożysz podanie pamiętaj, aby dowiedzieć się jakie są kryteria przyjęć do danej 
szkoły, aby mieć ogląd na możliwość otrzymania miejsca. Szkoły, jeśli tylko mają 
wystarczającą ilość wolnych miejsc, muszą przyjąć wszystkie ubiegające się o nie dzieci. 
Popularne szkoły mogą mieć więcej kandydatów niż wolnych miejsc. W takim przypadku 
muszą przydzielić miejsca podług własnych kryteriów naboru. 
 
Szkoły środowiskowe (community schools) przyjmują głównie na podstawie:  
 

• odległości domu od szkoły. Władze lokalne wyznaczają rejony dla szkół w swojej 
okolicy i uczniowie, którzy w danym rejonie mieszkają, mają większe szanse na 
przyjęcie do szkoły; 
• tego, czy rodzeństwo uczęszcza już do szkoły; 
• określonych potrzeb edukacyjnych i socjalnych. 

 
W popularnych szkołach rejony naboru mogą być bardzo ściśle określone i musisz 
sprawdzić, czy faktycznie mieszkasz na obszarze, z którego dzieci dostają się do wybranej 
przez ciebie szkoły. 
Szkoły wyznaniowe zwykle wymagają poświadczenia o przynależności do określonej 
wiary, na przykład listu od księdza lub imama albo świadectwa chrztu. 

Gdzie należy złożyć podanie? 

 
Lokalne władze koordynują proces rekrutacji do wszystkich typów szkół państwowych. 
Aby ubiegać się o miejsce w danej szkole, musisz wypełnić standardowy wniosek 
(przyjmowany przez wszystkie szkoły) i dostarczyć go w formie cyfrowej lub papierowej 
do swoich władz lokalnych (LA). 

Co należy mieć przy składaniu podania do szkoły? 

 
Przy składaniu podania do szkoły nie trzeba żadnych dodatkowych dokumentów. 
Dodatkowy formularz może być potrzebny przy aplikowaniu do szkół wyznaniowych. Na 
późniejszym etapie możesz zostać poproszony o dokument potwierdzający miejsce 
zamieszkania (np. rachunki za prąd, list o zasiłku na dziecko). 

Odwołanie się od decyzji szkoły 

 
 Jeżeli twoje dziecko nie dostanie się do wybranej szkoły masz prawo odwołać się 

do niezależnego panelu rekrutacyjnego.  
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 Odwołania są jednak możliwe tylko w przypadku popełnienia błędów 
administracyjnych przy procesie rekrutacji (np. tego, że LA nie uwzględniło 
odpowiedniego dokumentu). Podstawą do odwołania nie może być wyłącznie 
fakt, że nie podoba ci się dana szkoła. 

 O tym, jak wygląda proces odwoławczy, dowiesz się z listu informującego o 
przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do szkoły, wysłanego do ciebie przez władze 
lokalne. Będzie tam również podany termin, w jakim należy złożyć odwołanie.  

 Jeżeli dziecko nie dostało się do szkoły na której ci zależy, skontaktuj się z 
lokalnymi władzami (LA). Tam zostaniesz poinformowany o szkołach, które 
dysponują jeszcze wolnymi miejscami. 

Po zaakceptowaniu miejsca w szkole 

 
Kiedy już zaakceptujecie zaoferowane wam miejsce, prawdopodobnie zostaniecie 
zaproszeni wraz z dzieckiem na rozmowę do szkoły. Jest to bardzo ważne spotkanie i 
okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat danej placówki i aby przekazać istotne 
informacje na temat swojego dziecka – to pomoże mu zaaklimatyzować się w nowej 
szkole. Kwestie, które możesz na przykład omówić na takim spotkaniu, to: 
 

• w jakim stopniu twoje dziecko zna język angielski oraz kwestie ewentualnej 
pomocy językowej, która może być oferowana w szkole; 
• czy dziecko będzie miało okazje posługiwać się językiem ojczystym;  
• szczególne potrzeby twojego dziecka (na przykład niepełnosprawność fizyczna, 
trudności w nauce lub problemy z zachowaniem); 
• wszelkie inne kwestie, które mogą mieć wpływ na jego postępy; 
• mundurek szkolny: czy jest obowiązkowy i czy istnieje jakakolwiek dowolność 
co do ubrań, które dzieci muszą nosić do szkoły; 
• posiłki w szkole: czy serwowane są, na przykład, dania wegetariańskie lub Halal. 
 

Jeśli nie czujesz się zbyt pewnie pod względem twojej znajomości języka angielskiego, 
możesz przyprowadzić ze sobą znajomą osobę, która zna język i pomoże ci.  Również 
szkoła jest czasami w stanie pomóc w tłumaczeniu, jeśli, na przykład, jest wśród 
personelu szkolnego znajduje się osoba mówiąca po Polsku.  
 

 

ROZPOCZĘCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Terminy ferii i daty semestralne 

 

Od września 2015 roku szkoły mają prawo do ustalania własnych terminów dat 
semestralnych oraz przerw szkolnych – ten obowiązek nie należy już do lokalnych władz 
oświatowych, jak to było uprzednio. Terminy semestrów oraz ferii w szkole twojego 
dziecka możesz poznać dzięki następującej stronie internetowej: https://termdates.co.uk 
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Rok szkolny 
W roku szkolnym są zasadniczo trzy semestry, oddzielone od siebie wakacjami. Oprócz 
tego w każdym semestrze (w samym środku jego trwania) jest przewidziany tydzień ferii 
zwanych half-term. Liczba tygodni w każdym pół-semestrze może się różnić (zwykle jest 
to 6 lub 7), tak samo liczba dni wakacji może się zmieniać. Rok szkolny rozpoczyna się na 
początku września, a kończy pod koniec lipca. 
 
Typowy rok szkolny w szkole państwowej 
 

Semestr 1 

Święta 
Bożego 

Narodzenia 

Semestr 2 

Święta 
Wielkanocne 

Semestr 3 

 
Przerwa 
Letnia 

 

 Semestr Jesienny  Semestr Wiosenny  Semestr Letni 

Wrzesień-Grudzień Styczeń-Marzec/Kwiecień Marzec/Kwiecień- Lipiec 

6-7 
tygodni 

Przerwa  
 

1 
tydzień 

6-7 
tygodni 

6-7 
tygodni 

Przerwa 
 

1 
tydzień 

6-7 
tygodni 

6-7 
tygodni  

Przerwa  
 

1 
tydzień 

6-7 
tygodni  

 

Dodatkowo szkoła może mieć dni (tzw. INSET DAYS), kiedy dzieci nie chodzą do szkoły z 
powodu szkoleń pracowników. Szkoła twojego dziecka poinformuje cię o nich z 
wyprzedzeniem. 
W okresie feryjnym władze lokalne często organizują różne formy półkolonii – zwróć się 
do szkoły twojego dziecka lub twoich władz lokalnych (LA), aby zasięgnąć więcej 
informacji na ten temat. 
 

 
 

 
 

Wyprawka szkolna 

 

Mundurki 

 
W większości szkół w Anglii dzieci noszą mundurki. Mogą się składać z białej koszulki i 
ciemnych spodni albo spódnicy, lub też z bardziej specyficznych części garderoby. To 
zarząd szkoły (w porozumieniu z uczniami, rodzicami oraz  personelem) decyduje o 
charakterze ubioru, a dyrekcja i personel szkolny są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby 
wymóg noszenia mundurków był przestrzegany przez uczniów. Kodeks dotyczący ubioru 
reguluje nie tylko kwestie samego mundurka, ale i np. dozwolonej biżuterii czy fryzury. 
Przy doborze mundurka szkolnego muszą być brane pod uwagę rozmaite praktyki 
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religijne, np. Sikhom wolno nosić do szkoły turbany. Mundurek obejmuje też strój na WF, 
najczęściej podkoszulek, krótkie spodenki oraz tenisówki. 
 

 Nie powinien on być na tyle kosztowny, aby jego cena uniemożliwiała rodzicom 
wysłanie dziecka do wybranej szkoły.  

 Szkoły na ogół surowo przestrzegają kodeksu umundurowania i jako rodzic 
musisz zadbać, aby dziecko było ubrane prawidłowo. 

 Większość szkół z powodów religijnych zezwala na pewną elastyczność odnośnie 
umundurowania, np. dziewczynki mogą nosić luźne spodnie zamiast spódnicy. 

 W Anglii niektóre lokalne władze oświatowe wspierają finansowo potrzebujące 
rodziny w zakupie stroju szkolnego. Mundurek do wielu szkół można prędzej 
zakupić w centrach handlowych niż w specjalnych sklepach. 

 

Inne wyposażenie 

 
Materiały szkolne jak podręczniki, zeszyty, ołówki, materiały na plastykę czy prace 
techniczne, fotokopie, itp. są zwykle zapewniane przez szkołę i przez nią opłacane. Dzieci 
mogą przynosić własne piórniki. Uczniowie nie zabierają ze sobą do domu podręczników 
lub zeszytów, chyba że są one wykorzystywane do prac domowych. 
 

Droga do szkoły 

 
 Większość dzieci w miastach uczęszcza do szkół znajdujących się blisko ich 

domów. W innym przypadku dzieci używają komunikacji miejskiej lub specjalnego 
transportu zapewnianego przez LA. 

 W Londynie na przykład wszystkie środki transportu publicznego są bezpłatne dla 
dzieci poniżej 11 roku życia. 

 Wszystkie osoby poniżej 16 lat mogą podróżować za darmo autobusami oraz za 
opłatą ulgową metrem, DLR oraz koleją naziemną (London Overground) jeżeli 
mają kartę Oyster ze zdjęciem (wymagana od 11 roku życia). 

 Poza Londynem dzieci mogą mieć zapewniony darmowy transport, jeżeli szkoła, 
do której muszą uczęszczać, mieści się dalej niż „ustawowy dystans spacerowy” 
od domu (dwie angielskie mile do 8 roku życia, trzy angielskie mile dla dzieci 
powyżej 8 roku życia). Osoby o niższych dochodach i otrzymujący pewne 
świadczenia mogą obowiązywać trochę inne zasady. 

 Na obszarach wiejskich lub bardziej oddalonych od miasta do szkoły może 
dowozić dzieci specjalny autobus szkolny. 

 

W Londynie młodzież  w wieku 16-18 lat w niektórych przypadkach również ma 
prawo do darmowych przejazdów autobusowych i tramwajowych. W celu uzyskania 
informacji na ten temat, odwiedź stronę:  https://tfl.gov.uk  

 



 30 

Pierwszy dzień szkoły – pokonanie lęków 

 
Rozpoczęcie szkoły może być trudne, a czasami wręcz stanowić traumatyczne przeżycie; 
może to być dzień w którym dzieci po raz pierwszy opuszczają rodziców, aby cały dzień 
spędzić z obcymi.  Może to być szczególnie trudne dla dzieci, które dopiero co przybyły 
do Anglii i jeszcze słabo mówią po angielsku.  
 
Niektóre dzieci rozpoczynające szkołę w Anglii chodziły już do szkoły w swoim kraju i 
mają już doświadczenie szkolne. Może ono jednak być bardzo odmienne od tego, z 
którym zetkną się teraz. Dla młodszych może to być pierwsze spotkanie ze szkołą. W 
trakcie naszych badań na temat polskich dzieci w Anglii niektórzy nauczyciele i rodzice 
zauważyli, że najtrudniej jest się przystosować dzieciom w wieku 6 – 7 lat, które w Polsce 
nie chodziły do szkoły, a w Anglii trafiają do 2 lub 3 klasy. 
 
Dzieci, które nie potrafią mówić po angielsku, mogą potrzebować kilku tygodni, a czasem 
nawet miesięcy, aby zacząć rozmawiać w tym języku. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy, nie 
wahaj się i od razu zwróć się do nauczyciela. 
 
Istnieje wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby przygotować dzieci na ich pierwszy dzień 
w szkole. Oczywiście będą się one różnić w zależności od wieku dziecka i czasu, przez jaki 
przebywałeś dotąd w Wielkiej Brytanii. 
 
Następujące działania mogą przyśpieszyć adaptację dziecka w nowej szkole, niezależnie 
od poziomu ich znajomości angielskiego: 

 odwiedź szkołę razem z dzieckiem, aby poznało ono budynek szkolny i okolicę; 

 zaangażuj dziecko w wybór tornistra czy mundurka (pamiętaj, że presja 
rówieśników w kwestiach tego, jakie rodzaje ubrań/toreb itp. są postrzegane jako 
„akceptowalne”, może być silna); 

 postaraj się zapoznać z innymi dziećmi, które uczęszczają do tej samej szkoły, 
oraz z ich rodzicami; 

 wytłumacz swojemu dziecku, dokąd idzie, co będzie tam robić, jak długo tam 
będzie i zwróć jego uwagę na te aspekty rzeczywistości szkolnej, które mogą mu 
sprawiać przyjemność; 

 upewnij się, że dziecko potrafi samo wykonywać proste zadania, takie jak 
zakładanie butów czy zapinanie guzików; 

 przyzwyczajaj dziecko do używania ołówka, kredek, nożyczek itp.; 

 bawcie się w zabawy, w których dziecko musi się wypowiadać w obecności 
innych; zajmuj je rysowaniem, aby przyzwyczaiło się do spokojnego siedzenia 
przez jakiś czas; 

 poinformuj szkołę o ewentualnych kłopotach/obawach dziecka oraz jego 
szczególnych potrzebach, jeśli takie istnieją. 

 
Jeżeli dziecko nie mówi po angielsku, dodatkowo możesz: 

 nauczyć je podstawowych wyrażeń, takich jak: „jestem głodny”, „chce mi się pić”, 
„muszę iść do toalety”; 
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 oswajać je z językiem angielskim, na przykład poprzez oglądanie z nim 
programów dziecięcych czy słuchanie radia oraz mówienie do niego po angielsku; 

 śpiewać z nimi po angielsku i, jeśli jesteś w stanie, grać z nim w gry wymagające 
użycia angielskich zwrotów; 

 jeżeli sam nie mówisz dobrze po angielsku, ucz się języka wraz z dzieckiem. 
 
Starszym dzieciom, które uczęszczały wcześniej do szkoły w Polsce, warto wytłumaczyć,  
czym różni się szkoła angielska od polskiej. Możesz im wyjaśnić na przykład: 

 czym różni się rutyna szkolna i jakie są różnice w długości dnia szkolnego; 

 że szkoły w Wielkiej Brytanii są wielokulturowe i wśród uczniów występuje duże 
zróżnicowanie etniczne, narodowe oraz religijne; 

 jakiego zachowania będzie się oczekiwać od nich i innych dzieci (wytłumacz na 
przykład, że walka jest surowo zabroniona lub że dyscyplina w szkołach może 
wydawać się im mniej surowa niż w Polsce, ale że to nie zwalnia ich z 
odpowiedniego zachowywania). 

 
 

Co dzieci robią w szkole? 

 

Dzień szkolny 

 
Poszczególne szkoły różnią się między sobą pod względem organizacji zajęć. Rozkład dnia 
może wyglądać podobnie jak ten opisany poniżej, pamiętaj jednak, że jest to tylko 
przykład i będziesz musiał dokładnie sprawdzić zasady panujące w szkole twojego 
dziecka, zwłaszcza te odnoszące się do czasu rozpoczęcia i końca dnia szkolnego. Na 
przykład godzina, o której dziecko powinno przybyć  do szkoły, może się wahać pomiędzy 
8:50 a 9:15 rano. 
 
 
 
 
 
 
 

8.50 Przybycie – dzieci ustawiają się w rzędzie i wchodzą z placu 

zabaw/boiska do budynku szkolnego 

9.00 Sprawdzenie listy obecności 

9.10 Apel (klasa lub cala szkoła) 

9.30 Lekcje 

10.15 Przerwa – zabawa na placu zabaw/boisku. W młodszych klasach 

rozdawane są darmowe owoce 
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10.30 Lekcje 

12.00 Lunch  

12.45 Lekcje 

2.00 Przerwa 

2.15 Lekcje 

3.30 Koniec dnia 

 
Niektóre szkoły dostarczają rodzicom (lub wywieszają na zewnątrz sali lekcyjnej) 
tygodniowe plany lekcji, na których opisano, co dzieci będą robić w danym tygodniu. Jeśli 
chciałbyś znać plan lekcji dziecka na następny tydzień, a nie jest on wywieszany w szkole, 
poproś o niego wychowawcę klasowego. 

Początek dnia w szkole  

 
Twoje dziecko musi przychodzić rano do szkoły na czas, tak aby było gotowe na 
pozytywne rozpoczęcie dnia o wyznaczonej godzinie.  

Lekcje 

 W szkole podstawowej klasy liczą około 30 dzieci.  

 Mają one jednego nauczyciela, który spędza z nimi większość dnia i prowadzi 
większość zajęć.  

 Te dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne lub dopiero uczą się języka 
angielskiego, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie od szkoły.  

 W klasie zerowej zawsze jest nauczyciel wspomagający, często będzie on też 
obecny w starszych klasach, w zależności od potrzeby.  

 W pierwszych latach szkolnych nauka jest mniej sformalizowana niż w Polsce i 
dzieci spędzają część czasu siedząc na dywanie (np. w czasie czytania opowiadań, 
bajek) lub bawiąc się.  

 Najczęściej dzieci siedzą wokół małych stolików zamiast w ławkach.  

 W Wielkiej Brytanii dzieci nie dostają planu lekcji jak w Polsce, ale ty jako rodzic 
możesz o niego poprosić. 

 Starsze dzieci mogą mieć krótsze przerwy lub mieć ich mniej; zajęcia w starszych 
klasach mogą mieć bardziej formalny charakter. 

Pora obiadowa 

 
 W stołówce codziennie serwowany jest ciepły posiłek (w niektórych szkołach 

stołówka to sala, która może służyć jako sala gimnastyczna w innych porach dnia). 
 

Wszystkie dzieci w zerówce, klasach 1 oraz 2 w szkołach państwowych w Anglii 
otrzymują bezpłatne obiady w szkole. 
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Począwszy od 3 klasy, dzieci muszą już płacić za obiady, ale niektóre rodziny 
(otrzymujące pewne zasiłki) są zwolnione z takich opłat. Skontaktuj się z Local 
Authorities (LA), aby dowiedzieć się, czy twoje dziecko kwalifikuje się na bezpłatne 
posiłki (free school meals) i jak możesz złożyć o nie podanie. 
 
Dzieci mogą przynosić do szkoły swój własny lunch (packed lunch) i mogą go spożywać w 
przeznaczonym do tego miejscu w szkolnej stołówce. Jeżeli dajesz dziecku lunch, musisz 
zadbać, aby był to zdrowy posiłek i nie zawierał słodkich napojów i słodyczy. 
 
W Anglii istnieją określone standardy żywności, które obowiązują we wszystkich szkołach 
państwowych.  Posiłki szkolne muszą zawierać: wysokiej jakości mięso, drób lub tłuste 
ryby, owoce i warzywa, pieczywo oraz zboża i ziemniaki. Napoje z dodatkiem cukru, 
chipsy, czekolada i słodycze nie mogą być serwowane w ramach dań szkolnych. Szkoły 
mogą przygotowywać smażoną lub panierowaną żywność nie więcej niż dwa razy w 
tygodniu. Aby zobaczyć, jak wyglądają obiady szkolne, zajrzyj na stronę: 
https://www.pinterest.com/foodfoundation/a-golden-age-for-school-food/ 

Przerwy 

W czasie przerw dzieci zwykle są dzielone na młodsze (infants) i starsze (juniors); obie 
grupy tylko przez krótki okres przebywają razem na boisku. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci w czasie przerw, na boisku zawsze obecni są nauczyciele lub inny 
personel szkolny. W czasie przerwy porannej młodsze dzieci (infants) otrzymują owoce. 

Koniec dnia w szkole 

 

Młodsze dzieci nie mogą same wracać do domu – rodzic lub opiekun musi przyjść, aby je 
odebrać. Dopiero dzieci uczęszczające do klasy 5 lub 6 mogą podróżować do domu 
samodzielnie, pod warunkiem, że szkoła otrzyma od ich rodzica list z pisemnym 
pozwoleniem na samodzielne powroty.  

 
 
Codziennie pod koniec zajęć ty lub inna osoba, która została do tego upoważniona, 
musicie przyjść do szkoły, aby odebrać twoje dziecko. Jest to jednocześnie dobra okazja, 
aby poznać innych rodziców i porozmawiać o sprawach dotyczących szkoły. 
 
 
 
 

Dodatkowa pomoc dla twojego dziecka 
 

Nauka angielskiego 

 
Jeśli twoje dziecko nie mówi zbyt dobrze po angielsku, może ono otrzymać wsparcie w 
nauce języka, aby było w stanie rozumieć, o czym mówi się na lekcji. Możliwe, że w 

https://www.pinterest.com/foodfoundation/a-golden-age-for-school-food/
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danej szkole pracują nauczyciele i asystenci, którzy mówią w języku dziecka i którzy są w 
stanie pomóc mu w przystosowaniu się do nowego środowiska. 
 

Specjalne potrzeby edukacyjne 

Szkoły oferują specjalną pomoc dostosowaną do różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 
takich jak: niepełnosprawność, trudności w uczeniu się lub problemy z zachowaniem. 
Pomoc ta może opierać się na wsparciu ucznia w czasie lekcji w jego własnej klasie lub – 
przez pewną część dnia – na zajęciach prowadzonych w oddzielnych grupach. 
 

Jeśli jesteście zaniepokojeni rozwojem waszego dziecka lub wiecie, że jakieś aspekty 
nauki sprawiają mu trudności, powinniście omówić jego potrzeby z nauczycielem. Więcej 
na ten temat dowiesz się w części „Specjalne Potrzeby Edukacyjne” w rozdziale na 
temat szkół średnich. 

 

Praca domowa 

 Szkoły ustalają własne zasady dotyczące pracy domowej; poszczególne placówki 
różnią się od siebie ilością zadawanych zadań. 

 Nie we wszystkich szkołach podstawowych zadaje się pracę domową, szczególnie 
w okresie nauczania początkowego. 

 W szkołach podstawowych dzieci zwykle dostają pracę domową dwa razy w 
tygodniu, raz z matematyki i raz z języka angielskiego. Zwykle powinny czytać na 
głos rodzicom/opiekunom przez około 20 minut dziennie. Każdego tygodnia 
muszą nauczyć się pisowni kilku/kilkunastu słów, ze znajomości których będą 
później sprawdzane. 

 Dzieci mogą dostawać różną pracę domową; jej rodzaj jest uzależniony od wieku, 
umiejętności i osiągniętych przez nie poziomów. Jeśli masz wrażenie, że twoje 
dziecko dostaje pracę domową, która jest zbyt łatwa lub zbyt trudna, powinieneś 
porozmawiać z jego nauczycielem. 

 Wiele szkół dysponuje pozalekcyjnymi  „klubami pracy domowej”, gdzie dzieci 
mogą odrabiać lekcje z pomocą nauczyciela. 

 

Programy czytania 

Dzieci w Anglii uczą się czytać głównie poprzez tzw. „programy czytania”: uczniowie 
zabierają do domu książki o różnych poziomach trudności (czasem oznakowane 
kolorami), aby ćwiczyć czytanie z rodzicami (młodsze dzieci) lub samodzielnie (starsze 
dzieci). Gdy tylko skończą czytać daną książkę, nauczyciel zastąpi ją inną. 

Monitorowanie postępów dziecka 
 
Nauczyciel twojego dziecka będzie regularnie kontrolował jego postępy z każdego 
przedmiotu. Pod koniec każdego etapu kształcenia (1, 2 i 3) dzieci podchodzą do testów 
zwanych SATs, które pozwolą oszacować ich poziom wiedzy z danego przedmiotu. 
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Każdego semestru będziesz dostawać raporty z informacjami na temat postępów dziecka 
i co najmniej raz w roku będziesz mieć okazję przedyskutować je na zebraniu z 
nauczycielami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOŁA ŚREDNIA 

Transfer do szkoły średniej 
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 Wybór miejsca oraz proces składania podania do szkoły średniej może być 
bardziej skomplikowany niż miało to miejsce w przypadku szkoły podstawowej. 

 Istnieje więcej rodzajów szkół średnich niż podstawowych, niektóre z nich to 
szkoły o określonym profilu (np. sportowym czy technologicznym). 

 Istnieją zarówno szkoły koedukacyjne, jak i tylko dla dziewcząt/chłopców.  

 Rywalizacja o miejsca w niektórych szkołach może być bardzo duża. 

 O wyborze szkoły średniej warto zacząć myśleć już wtedy, kiedy twoje dziecko 
jest jeszcze w 5-tej klasie. 

 
Podobnie jak w przypadku szkoły podstawowej, jeśli uczniowie będą ubiegać się o 
miejsce w szkole średniej w środku roku szkolnego, nie będą w stanie zrobić tego według 
procedury, którą opisujemy poniżej, a wiele placówek nie będzie dysponowało już 
wolnymi miejscami. Musisz pamiętać, że: 

 twoje dziecko od 5-ego do 18-ego roku życia powinno być poddane edukacji w 
pełnym wymiarze godzin i że ma ono prawo do bezpłatnej nauki do 19 roku życia. 
Gdy ukończy 16 rok życia, jego edukacja nie musi już odbywać się w szkole. 

 władze lokalne (LA) są prawnie zobowiązane do zapewnienia miejsca w szkole 
wszystkim dzieciom w wieku szkolnym, przebywającym na ich terenie. 

 jeśli szkoła pierwszego wyboru twojego dziecka jest przepełniona, nie będzie 
mogło ono otrzymać w niej miejsca. 

 twoje dziecko może zmienić szkołę później, jeżeli w wybranej przez niego szkole 
zwolni się miejsce. 

 
Podobnie jak przy wyborze szkoły podstawowej, powinieneś zaczerpnąć jak najwięcej 
informacji z różnych źródeł, zanim zdecydujesz, do jakiej szkoły średniej posłać swoje 
dziecko.  
 
Przed podjęciem decyzji rozważ następujące kwestie: 

 Szkoła najbardziej odpowiednia dla twojego dziecka nie musi być szkołą z 
najwyższymi wynikami testów (zazwyczaj GCSE lub English Baccalaureate) lub 
mogącą się pochwalić najlepszym raportem z inspekcji Ofsted; ważniejsze jest, 
aby dowiedzieć się, jak naprawdę funkcjonuje dana szkoła.  

 

 Czy chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało do szkoły koedukacyjnej czy do szkoły 
tylko dla dziewcząt/chłopców? A może wolisz szkołę o określonym profilu? Czy w 
danej szkole trzeba zdawać egzamin wstępny i co taki egzamin obejmuje? 

 

 Warto też odwiedzić szkoły, które cię interesują, pamiętając przy tym o 
kwestiach, o których pisaliśmy w odniesieniu do szkół podstawowych. 
Harmonogram dni (zwykle wieczorów) otwartych może być napięty, więc zrób 
sobie grafik, który obejmie wszystkie szkoły, których wybór rozważacie dla 
dziecka.  

Wizyta w szkole 
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Na pierwszym spotkaniu możesz zasięgnąć informacji dotyczących kwestii, o których 
pisaliśmy w części na temat szkół podstawowych.  Dodatkowo warto zapytać o:  

 Jak elastyczna jest dana szkoła jeśli chodzi o wybór przedmiotów? 

 Czy szkoła ma klasy/zajęcia o specjalnym profilu, np. sportowym albo 
muzycznym? 

 Sprzęt oraz obiekty sportowe i muzyczne   

 Czy szkoła ma sixth form (klasy 11 i 12)?  

 Dodatkowa oferta np. wycieczki szkolne czy praktyki zawodowe 

 Języki obce. Czy można zdawać egzamin końcowy ze swojego języka ojczystego?  

 Liczba uczniów w klasach 

 Dyscyplina i zachowanie uczniów  

 Czy uczniowie są grupowani według zdolności i umiejętności? Jak łatwe jest 
przejście do grup o wyższym poziomie? 

 

 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Różne typy szkół średnich 

 

Szkoły środowiskowe – (Community Schools) 
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Szkoły ogólnokształcące (comprehensive schools) nie selekcjonują uczniów pod względem 
potencjału i powinny nauczać uczniów o szerokim spektrum zdolności, reprezentującym 
ogólny poziom umysłowy w okolicy. Szkoły te stanowią większość środowiskowych szkół 
średnich. Mogą być koedukacyjne lub przeznaczone tylko dla chłopców/dziewcząt. 
 
Szkoły selektywne (Grammar) przyjmują dzieci na podstawie testu, do którego przystępuje 
się w wieku 11 lat. Część władz lokalnych (LA) w Anglii wprowadziła częściowo lub w całości 
system selekcji i jedynie około 20% dzieci w tych rejonach otrzymuje miejsce w szkole typu 
Grammar. Szkoły Grammar istnieją również na obszarach, na których system jako całość nie 
jest selektywny. 
 
Szkoły zawodowe (Secondary Modern) przyjmują dzieci, które nie dostały miejsca w szkole 
selektywnej  (Grammar). W regionach, w których władze lokalne przeprowadzają selekcje, 
mogą być również określane jako Comprehensive (nieselektywne), ale nabór do nich będzie 
zniekształcony przez funkcjonujące tam szkoły Grammar.  
  

Szkoły wspomagane dobrowolnie (Voluntary-aided schools)  
  

Szkoły prowadzone w sposób podobny do wyznaniowych szkół podstawowych. Jako takie 
mogą działać rożne typy placówek – zarówno nieselektywne (comprehensive) jak i 
selektywne (grammar). W większości są to szkoły wyznaniowe. 
 

Szkoły specjalne (Special schools) 
Szkoły specjalne są przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (jak 
niepełnosprawność fizyczna lub trudności w nauce). Mogą one być szkołami 
środowiskowymi bądź wyznaniowymi, wspomaganymi dobrowolnie przez rozmaite 
organizacje. Znaczna większość tych szkół przyjmuje dzieci w wieku 5-19 lat. Niektóre 
„zwykłe” szkoły podstawowe (integracyjne) mają specjalistyczne oddziały dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami; wielu takich uczniów uczęszcza właśnie do zwykłych szkół 
podstawowych, posiadających odpowiednie oddziały. 
 
Szkoły państwowe z internatem (Maintained boarding schools)  
Szkoły te oferują bezpłatne nauczanie, jednak pobyt w internacie jest płatny. Zwykle szkoły 
te są przeznaczone dla dzieci ze specjalnymi potrzebami socjalnymi lub edukacyjnymi. 

 
 
Inne rodzaje szkół państwowych 
 
 
 
 
 

Akademie (Academies) 
Po 2010 roku wiele szkół podstawowych zostało przekształconych w Akademie; rząd 
ustanowił wówczas, że wszystkie nowo otwierane szkoły będą akademiami. Placówki tego 
typu mają swojego sponsora, np. biznesowego, religijnego lub grupę wolontariuszy, którzy 
pokrywają część kosztów. Pozostałe koszty i wydatki bieżące są świadczone bezpośrednio 
przez rząd. Akademie są niezależne od władz lokalnych, a sponsor wybiera większość 
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członków zarządu szkoły. Akademie mają za zadanie oferować swoim uczniom szeroki i 
wszechstronny program nauczania. Szkoły licencyjne (free schools) mogą ustanawiać własną 
skalę płac i warunki dla pracowników, oraz mogą zmienić długość semestrów szkolnych i dnia 
szkolnego. Są one kontrolowane bezpośrednio przez Departament ds. Oświaty. 
 
Szkoły Licencyjne – (Free Schools) 
Szkoły licencyjne to akademie, które mogą być zakładane przez różne grupy (takie jak firmy, 
grupy wyznaniowe, grupy rodziców, organizacje charytatywne lub uczelnie) i mogą mieć 
charakter akademicki lub bardziej praktyczną orientację. W przeciwieństwie do liceów 
(grammar schools) są to szkoły nieselektywne.   
 
Szkoły powiernicze i założycielskie (Foundation and Trust Schools) to szkoły, które są 
opłacane z kasy państwowej, ale których zarząd zadecydował o rezygnacji z kontroli władz 
lokalnych (LA). Zarząd tych szkół odpowiedzialny jest za ustanawianie swoich własnych 
kryteriów rekrutacji; placówki tego typu mogą selekcjonować kandydatów na podstawie 
testów umiejętności. 
 
Szkoły specjalistyczne/profilowane (Specialist Schools) zwykle są szkołami środowiskowymi 
i są wyspecjalizowane w jednym lub więcej z dziesięciu przedmiotów krajowego programu 
nauczania. Muszą mieć patrona, który jest zobowiązany wnieść przynajmniej 50, 000 funtów 
do budżetu szkoły. Szkoły te otrzymują dodatkowe fundusze na każdego ucznia i mają prawo 
selekcji na podstawie uzdolnień 10% swoich uczniów, uczących się przedmiotu, w którym 
dana szkoła się specjalizuje.    
  
 Miejskie Instytuty Technologii (City Technology Colleges) to niezależenie zarządzane szkoły 
w rejonach miejskich, które koncentrują się na przedmiotach ścisłych i zawodowych. Tak jak 
Akademie, mają swojego sponsora, który wyznacza większość członków zarządu oraz ustala 
zasady rekrutacji. Szkoły te nie selekcjonują uczniów na podstawie uzdolnień. 
  

Szkoły niezależne/prywatne (Independent Schools) 
Szkoły te mają własne programy nauczania i własne zasady  rekrutacji uczniów. Fakt, że 
niektóre z najbardziej znanych szkół prywatnych zwane są „szkołami publicznymi”, może 
wprowadzać w błąd. Kryterium przejęcia do szkoły prywatnej jest możność uiszczania 
czesnego, ale w niektórych bardziej prestiżowych szkołach przeprowadza się jeszcze testy 
selekcjonujące kandydatów. W celu zasięgnięcia informacji o szkołach prywatnych, odwiedź 
stronę Przewodnika po Szkołach Prywatnych:  
http://www.goodschoolsguide.co.uk/ 
Niektóre szkoły prywatne oferują sponsorowane lub dotowane miejsca dla dzieci z wysokimi 
wynikami egzaminów wstępnych, których rodzice nie są w stanie płacić czesnego. Więcej 
informacji znajdziesz na: www.feeassistancelondonschools.org.uk 
 

 

Od  2015 roku wszyscy młodzi ludzie podlegają obowiązkowi szkolnemu do ukończenia 
18 roku życia. Ów obowiązek można realizować poprzez: 
• edukację w pełnym wymiarze czasu w szkole, uczelni lub innej instytucji oświatowej; 
• pracę w pełnym wymiarze godzin lub wolontariat (20 godzin lub więcej) w połączeniu z 
edukacją w niepełnym wymiarze czasu pracy lub szkoleń;  
lub 

http://www.goodschoolsguide.co.uk/
http://www.feeassistancelondonschools.org.uk/
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• staż lub praktyki (więcej informacji znajdziesz na  www.apprenticeships.org.uk). 

 

Ubieganie się o miejsce w szkole średniej 

 
Proces ubiegania się o miejsce w szkole średniej możesz rozpocząć, gdy twoje dziecko 
rozpoczyna klasę 6. Tak jak w przypadku szkół podstawowych, przyjęcia do państwowych 
szkół średnich są nadzorowane przez oświatowe władze lokalne (LA). Pierwszy dzień 
składania podań przypada na różne daty w różnych okręgach władz lokalnych – musisz 
zapytać o ten termin w swojej siedzibie LA (Local Council) 
 

Pamiętaj, że ostateczny termin składania podań do szkół średnich to 31 października. 
Miejsca oferowane są od 1 marca. 

 
Możesz ubiegać się o miejsce maksymalnie w sześciu szkołach średnich, wymieniając je 
w podaniu w kolejności preferencji twoich/twojego dziecka. Najprościej jest złożyć 
podanie przez internet, ale jeśli wolisz zrobić to na papierze, należy skontaktować się z 
władzami lokalnymi w celu uzyskania papierowej kopii formularza. 
 
Przy składaniu podań do wielu szkół średnich, zwłaszcza tych wyznaniowych, będziecie 
musieli dodatkowo wypełnić uzupełniający formularz zgłoszeniowy, który można pobrać 
ze strony internetowej danej placówki, i który po wypełnieniu musi być zwrócony 
bezpośrednio do szkoły. Jest to formularz dodatkowy; można go otrzymać w siedzibie 
twoich władz lokalnych (Local Council). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura składania podań (szkoła podstawowa) 
 

Pierwszy dzień składania podań do szkół w różnych okręgach władz lokalnych (LA) 
przypada na inne terminy – o dokładną datę musisz pytać w swojej placówce LA. 
Ostateczny termin składania wniosków dla szkół podstawowych jest zawsze ten sam – 15 
stycznia. Przy wypełnianiu formularza (przez internet lub na papierze) będziesz musiał 
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określić szkoły, do których chcesz zapisać swoje dziecko, w kolejności od najbardziej 
preferowanej do tej najmniej. Należy wyszczególnić co najmniej 3 szkoły, maximum to 6. 
Aby otrzymać papierową kopię formularza, należy skontaktować się ze swoimi władzami 
lokalnymi (LA). 

Procedura składania podań (szkoły średnie) 

 
Wrzesień 

Pakiety informacyjne oraz podania do szkół podstawowych i średnich stają się 
dostępne we władzach lokalnych (LA) 

Semestr zimowy (do grudnia) 
Odwiedź szkoły i wybierz te w których chcesz się ubiegać o miejsce 

Do 31 października 

Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty. Złóż podanie (przez internet lub pocztą) 

Po ostatecznej dacie zamknięcia – 31 października 

Organy odpowiedzialne za przyjęcia do szkół muszą rozważyć wszystkie podania 
zgodnie z opublikowanymi przez siebie kryteriami 

1 marca 

Dzień ogłoszenia przydziału miejsc. Twoje dziecko może dostać się do innej szkoły niż 
któraś z tych wpisanych przez ciebie w formularzu. Jeśli nie zgadzasz się z taką decyzją, 
możesz się od niej odwołać 

Poszczególne szkoły mają własne kryteria przyjęć: 

 

 W większości szkół ogólnokształcących (comprehensive schools) miejsca 
przydzielane są na tych samych zasadach, co w szkołach podstawowych (miejsca 
zamieszkania, posiadania w szkole rodzeństwa, ze względów socjalnych). 

 Niektóre władze lokalne stosują różnorodne strategie w celu zapewnienia 
równowagi jeśli chodzi o liczbę uczniów o różnych poziomach 
umiejętności/różnych zdolnościach – np. system loterii (banding), którego 
założeniem jest grupowanie dzieci pod względem zdolności/poziomu 
umiejętności (wysoki, średni, mały) na podstawie wyników badań; szkoły te 
przyjmują określoną liczbę dzieci z każdej grupy. 

 W regionach, w których system państwowy opiera się na selekcji, wszystkie dzieci 
muszą podejść do egzaminu „11 plus”, którego wynik decyduje o tym, czy dziecko 
dostaje się do selektywnej szkoły średniej (Grammar – o profilu akademickim), 
czy trafia do nieselektywnej szkoły (comprehensive lub secondary modern). 

 W przypadku innych szkół Grammar szkoły ustalają własne egzaminy wstępne. 

ROZPOCZĘCIE SZKOŁY ŚREDNIEJ 
 
Szkoła średnia znacznie różni się od szkoły podstawowej. Szkoły średnie są na ogół 
znacznie większe i bardziej złożone, ale, tak jak w przypadku szkoły podstawowej, 
zaznajomienie się z miejscem, obecność znajomych osób oraz wiedza na temat 
funkcjonowania danej placówki pomoże w przystosowaniu się do nowego środowiska. 
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Jak pomóc dziecku w szybkim przystosowaniu się do nowej szkoły? 

 

 Odwiedź szkołę wraz z dzieckiem i zapoznaj się z budynkiem oraz okolicą. 

 Pójdź na spotkanie wstępne wraz z dzieckiem i omów wszelkie problemy i 
wątpliwości z nowym nauczycielem. 

 Jeśli twoje dziecko nie mówi zbyt dobrze po angielsku, omów jego potrzeby z 
personelem szkoły (upewnij się, że towarzyszy ci osoba, która w razie potrzeby 
może tłumaczyć na spotkaniu). 

 Omów z dzieckiem kwestię drogi do szkoły, a jeśli to możliwe, upewnij się, że 
dziecko ma przyjaciół, z którymi może wspólnie podróżować na miejsce. 

 Zaangażuj dziecko w wybór rzeczy potrzebnych do szkoły, takich jak torba szkolna 
lub mundurek (choć prawdopodobnie opinia rówieśników odnośnie tego, jakiego 
typu ubrania/torby są postrzegane jako akceptowalne, będzie liczyć się dla niego 
znacznie bardziej niż w szkole podstawowej). 

 Postaraj się poznać rodziców innych dzieci uczęszczających do szkoły wraz z 
twoim dzieckiem lub razem z nim ją rozpoczynających. 

 Omów z dzieckiem różnice między szkołą podstawową i średnią.  

 Upewnij się, że dziecko wie, jakie musi mieć odzież i sprzęt. 

 Poinformuj szkołę o wszelkich specjalnych potrzebach i niepokojach Twojego 
dziecka. 

 Porozmawiaj z dzieckiem na temat zachowania, jakie będzie wymagane od niego 
oraz innych dzieci (na przykład o tym, że przemoc fizyczna i walki są zabronione). 

 

Najważniejsze różnice pomiędzy szkołą podstawową i średnią 

 

Szkoła podstawowa Szkoła średnia 

Dziecko spędza większość czasu w tej 
samej klasie i z tym samym 
nauczycielem. 
 

Większość przedmiotów jest prowadzona 
przez nauczycieli specjalistów – może ich 
być aż osiem w ciągu jednego dnia; 
poszczególne zajęcia często odbywają się 
z różnymi grupami dzieci. 
 

Dzieci przebywają w tej samej sali przez 
większość dnia. 

Dzieci przemieszczają się po terenie 
szkoły w ciągu dnia i muszą znaleźć swoje 
sale lekcyjne od poszczególnych 
przedmiotów. 
 

Dzieci mają ograniczona liczbę 
przedmiotów. 

Uczniowie mają więcej przedmiotów; 
może być ich 15 tygodniowo. Niektóre – 
takie jak nauka biznesu czy filozofia – 
będą dla nich zupełnie nowe.  
 

Dzieci nie mają stałych planów lekcji. Każdy uczeń ma plan lekcji, który musi ze 
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sobą nosić. 

Praca domowa jest na ogół zadawana 
dwa razy w tygodniu, choć niektóre 
szkoły nie zadają jej wcale. 

Uczniom zadaje się więcej prac 
domowych – zazwyczaj codziennie. 
 

Dzieci zwykle podróżują do szkoły z 
rodzicami lub innymi osobami dorosłymi 
– przynajmniej w pierwszych latach 
szkoły. 

Dzieci zwykle podróżują do szkoły same 
lub z przyjaciółmi. 
 

Rodzice otrzymują raporty dotyczące 
postępów dziecka tylko raz w roku. 

Raporty są wysyłane rodzicom co 
semestr albo półsemestr.  

 

Personel szkolny 

 
W szkole średniej dzieci spotykają się z dużo większą ilością i różnorodnością personelu 
niż w podstawówce. Poniżej znajduje się lista pracowników, których dzieci mogą spotkać 
w typowej szkole średniej; w zależności od potrzeb szkoły mogą oni mieć tytuły i role 
nieco odmienne od tych opisanych poniżej. Wielu z nich będzie pełniło więcej niż jedną 
funkcję, na przykład wychowawcy są zwykle również nauczycielami przedmiotowymi. 
 
Personel obecny (na ogół) we wszystkich szkołach: 
 

 Dyrektor szkoły (Head teacher) – odpowiedzialny za kierowanie i zarządzanie 
szkołą. 

 Zastępca dyrektora szkoły  (Deputy Head Teacher) – odpowiedzialny za 
zarządzanie szkołą podczas nieobecności dyrektora szkoły lub zarządzający 
określonymi obszarami pracy szkoły. 

 Kierownicy wydziału (Head of Department) – odpowiedzialni za zarządzanie 
danym przedmiotem (np. językami obcymi). 

 Nauczyciel przedmiotowy (Subject Teacher) – uczy danego przedmiotu pod 
kierownictwem kierownika wydziału. 

 Kierownicy roku (Head of Year) – odpowiedzialni za kwestie wychowawcze (tj. 
kwestie inne niż akademickie, w tym frekwencji, zachowania, kontaktu z 
opiekunami) dotyczące dzieci w określonej grupie wiekowej. 

 Wychowawca/opiekun roku (Class Tutor) – odpowiedzialny za aspekty 
wychowawcze jednej klasy; codziennie rano sprawdza obecność (register). 

 Koordynator potrzeb specjalnych (SENCO) – osoba odpowiedzialna za 
koordynowanie wsparcia udzielanego uczniom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (SEN). 

 Nauczyciele zastępczy (supply teachers) – nauczyciele zatrudnieni tymczasowo 
na czas nieobecności etatowych nauczycieli, spowodowanej chorobą, szkoleniami 
itp. 

 Nauczyciele wspierający/asystenci (teaching assistants, classroom assistants) – 
zapewniają wsparcie dla nauczycieli klasowych. 



 44 

 Koordynator edukacji „uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach” – 
odpowiedzialny za koordynację programu nauczania nadprzeciętnie zdolnych 
dzieci. 

 Technicy laboratoryjni – pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie sprzętu 
potrzebnego na zajęciach laboratoryjnych. 

 
W szkole średniej mogą również pracować: 
 

 Pedagog szkolny (school counseller) – odpowiedzialny za zapewnienie uczniom 
wsparcia psychologicznego. 

 Zastępca nauczyciela (cover/floating teacher) – zastępuje nieobecnych 
nauczycieli. 

 Asystent wspomagający zachowanie (Behaviour Support Assistant) – asystent 
odpowiedzialny za utrzymanie dobrego zachowania w klasie. 

 Koordynator EAL (angielskiego jako języka dodatkowego)  – odpowiedzialny za 
koordynację wsparcia dla dzieci ze słabą znajomością angielskiego oraz dzieci z 
trudnościami w nauce.  

 Personel odpowiedzialny za Włączenie Społeczne (Inclusion Officer) – 
odpowiedzialny za wspieranie uczniów zagrożonych wykluczeniem. 

 Mentorzy Naukowi (Learning Mentors) – pracują z dziećmi potrzebującymi 
pomocy w przezwyciężaniu barier naukowych. 

 Doradca zawodowy (Careers Guidance Counsellor) – odpowiedzialny za 
doradzanie uczniom w kwestiach dotyczących ich predyspozycji zawodowych. 

 Łącznik miedzy szkołą i domem (School Home Liaison Worker) – współpracuje z 
rodzicami w ramach wspierania dzieci borykających się z rozmaitymi 
trudnościami w domu. 

 Koordynator zajęć pozalekcyjnych (Extended School Worker) – odpowiedzialny 
za program zajęć pozalekcyjnych. 

 Szkolny łącznikowy oficer policji (School police liaison officer) – w niektórych 
szkołach może działać dedykowany oficer policji, który współpracuje ze szkołą, 
regularnie oferując swoje wsparcie. 

 

 

 
 
 
 
 

Dzień szkolny – typowy harmonogram 
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  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.30 
– 
8.50 

Apel Czas 
klasowy 

Czas klasowy Apel Czas klasowy 

8.50 
– 
9.50 

Wychowanie techniczne Nauki ścisłe Religioznawstwo Muzyka Wychowanie 
fizyczne (w 
hali 
sportowej) 

9.50 
– 
10.50 

Wychowanie techniczne Angielski Nauki ścisłe Angielski Francuski 

10.50 
– 
11.10 

Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa Przerwa 

11.10 
-
12.10 

Angielski Wychowanie 
plastyczne 

Komputery i 
technologia 

Historia Angielski 

12.10 
– 
12.55 

Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13.00 
– 
14.00 

Matematyka Wychowanie 
fizyczne (na 
dworze) 

Geografia Matematyka Nauki ścisłe 

14.00 
– 
15.00 

Historia Francuski Matematyka Nauki ścisłe Geografia 

 

Praca domowa 

 
W szkole średniej ilość pracy domowej wzrośnie i będzie ona zadawana z większej liczby 
przedmiotów niż w szkole podstawowej. 
 
Szkoły zwykle oferują dzienniczki, które mają pomóc uczniom zorganizować się – rodzice 
są czasem proszeni o podpisywanie ich, aby potwierdzić, że wiedzą, co jest wymagane 
przez szkołę. 

 Ilość zadawanej pracy domowej nie będzie codziennie taka sama. 

 Szkoły mają różne zasady odnośnie zadań domowych i różnią się między sobą pod 
względem ilości zadawanej pracy. 

 Jeśli masz zastrzeżenia co do ilości zadawanej pracy domowej, porozmawiaj z 
nauczycielem dziecka. 

 
W wielu szkołach funkcjonują kluby pracy domowej, pozwalające uczniom odrabiać 
pracę domową w sprzyjającym otoczeniu, w porze lunchu lub po szkole. Jeżeli szkoła nie 
posiada takiego klubu, dostęp do niego może być zapewniany przez władze lokalne; w 
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takim przypadku spotkania są zwykle zorganizowane w lokalnej bibliotece. Takie kluby 
różnią się od siebie pod względem pomieszczeń, którymi dysponują, oraz związanych z 
nimi udogodnień. Aby uzyskać więcej informacji na temat klubów zapewnianych przez 
lokalne władze, skontaktuj się ze swoja placówką LA lub odwiedź ich stronę internetową. 

 

Oficjalne raporty na temat postępów dziecka 

 
W szkole średniej będziesz częściej otrzymywać formalne raporty na temat postępów 
dziecka; pamiętaj, że zawsze powinieneś dać dobry przykład swojemu dziecku poprzez 
czytanie tych pism i właściwe reagowanie na nie w razie potrzeby. Wiedz, że: 

 twoje dziecko będzie częściej otrzymywać raporty szkolne – co semestr lub co pół 
semestru; 

 raporty te muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna, aby potwierdzić, że 
zapoznali się oni z jego treścią; 

 uczniowie mają dzienniczki prac domowych, które być może będziesz musiał 
podpisywać raz w tygodniu i w których będziesz mógł umieszczać swoje własne 
wiadomości, przeznaczone dla nauczycieli. 

 
Przykład raportu okresowego ucznia 11 klasy (otrzymanego po pierwszym semestrze): 
 

Frekwencja od września – 96,7% 
 

Przedmiot  Najniższy 
stopień 
docelowy 

Przewidziany 
stopień 
końcowy 

Wysiłek Ewentualne 
zastrzeżenia 

Angielski A- B SC BEH 

Literatura angielska A- C+ SC ORG 

Chemia A* A* G N/A 

Biologia A* A* G N/A 

Fizyka A* A* G N/A 

Wychowanie 
techniczne 

A* A C HMW 

Matematyka A* A* G N/A 

Komputery i 
technologia 

A* B+ G ORG 

Historia A* A G HMW 

Psychologia A* B E ORG 

Filozofia A* B G ORG 

 

+2 podstopnie 
powyżej celu 

+1 podstopnie 
powyżej celu 

Cel spełniony -1 podstopnie 
poniżej celu 

-2 podstopnie 
poniżej celu 

 
Wysiłek: 
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E – Doskonale 
G – dobrze 
C – problem 
SC – poważny problem 
 
Zastrzeżenia 
ORG – organizacja 
HMW – prace domowe 
BEH – zachowanie 
 

Objaśnienie wskaźników postępów: 
 
 * Najniższy stopień docelowy – najniższy stopień, który uczeń powinien osiągnąć do 
końca określonego etapu nauki. 
 * Przewidziany stopień końcowy oznacza stopień, który uczeń prawdopodobnie osiągnie 
na koniec 4-ego etapu nauki (Key Stage 4), jeżeli będzie robić takie postępy w nauce jak 
dotychczas. 
* Poziomy/stopnie te mogą się zmieniać w ciągu danego etapu nauki w zależności od 
osiąganych wyników i ocen nauczycieli.  

 

Wybór przedmiotów 

 
Kiedy twoje dziecko będzie w 9 klasie, będzie ono musiało wybrać przedmioty, których 
będzie się uczyło podczas 4-ego etapu nauki (Key Stage 4 – klasy 10 i 11) i z których 
będzie zdawało egzaminy GCSE. 
 

Również na tym etapie ważne jest, abyś jako rodzic zasięgnął jak najwięcej informacji 
odnośnie wyboru przedmiotów na tym etapie nauczania (w tym również od doradcy ds. 
orientacji zawodowej), ponieważ często ów wybór będzie miał wpływ na przyszłe 
możliwości rozwoju zawodowego i edukacji dziecka. 

 
• Ważne jest, abyś jako rodzic był na tyle zorientowany w temacie, aby móc uczestniczyć 
w wyborze przedmiotów dokonywanym przez dziecko. 
 
• Oprócz przedmiotów obowiązkowych dzieci powinny wybrać przedmioty, których 
nauka sprawia im przyjemność i nie przychodzi im z trudnością. Ich wybór powinien 
prowadzić do uzyskania zróżnicowanego zestawu przedmiotów: zapewni im to więcej 
możliwości przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej edukacji i wyborów 
zawodowych. 
 

EGZAMINY 

 

ZMIANY GCSE 
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W 2010 roku rząd wprowadził nowy wskaźnik poziomu akademickiego szkoły, zwany 
English Baccaleaureate (matura angielska). Wskaźnik ów pozwala ustalić, jaki procent 
uczniów w szkole osiągnął oceny od A* do C na poziomie egzaminów GCSE z co najmniej 
5-ciu najważniejszych przedmiotów akademickich, tzn. z języka angielskiego, 
matematyki, dwóch przedmiotów ścisłych, języka obcego i historii lub geografii. 

 

Przedmioty 

 
Nowe obowiązkowe egzaminy  GCSE z języka angielskiego, literatury angielskiej i 
matematyki zostały wprowadzone w 2015 roku. Egzaminy GCSE z nauk ścisłych, historii i 
geografii, a także języków obcych, mają zostać wprowadzone we wrześniu 2016 r. 
 
Więcej informacji na temat bieżących zmian GCSE znajdziesz na: 
http://www.ocr.org.uk/Images/141803-guide-to-the-gcse-changes.pdf 
 
Niektóre szkoły mają w swojej ofercie dwa lub więcej języków obcych. Zwykle są to 
francuski, hiszpański lub niemiecki, ale w niektórych szkołach można uczyć się również 
np. polskiego, tureckiego, bengalskiego, chińskiego czy japońskiego. Jeśli twój język 
ojczysty nie jest nauczany w szkole, dziecko może mimo tego być w stanie przystąpić do 
egzaminu w swoim języku, pod warunkiem, że przygotowuje się do egzaminu samo lub z 
nauczycielem. 
 
Dzieci, które chcą studiować na uczelni nauki ścisłe lub dziedziny takie jak medycyna czy 
inżynieria, powinny wybrać więcej niż jeden przedmiot ścisły. 
 

Przedmioty opcjonalne 

 
Szkoły zwykle różnią się pod względem oferowanych przedmiotów, wszystkie jednak 
muszą zagwarantować dziecku wybór przynajmniej jednego z każdej z czterech grup, 
zwanych „entitlements areas”. Są to: 
 

 sztuka (w tym sztuka i projektowanie, muzyka, taniec, teatr oraz media); 

 projektowanie i technologia; 

 nauki humanistyczne (historia i geografia); 

 nowożytne języki obce. 
 
Twoje dziecko nie jest zobligowane do wybrania jednego przedmiotu z każdej dziedziny, 
ale pamiętaj, że nauka większej ilości przedmiotów na tym etapie jest wskazana, 
ponieważ zapewnia ona uczniom więcej możliwości wyboru spośród różnych rodzajów 
studiów lub dróg kariery. 
 

Egzaminy GCSE  

 

http://www.ocr.org.uk/Images/141803-guide-to-the-gcse-changes.pdf
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Są to ważne egzaminy, do których uczniowie podchodzą zwykle w wieku 16 lat, na ogół 
wybierając od 5 do 10 przedmiotów do zdawania. Egzaminy odbywają się w 
maju/czerwcu, a wyniki publikowane są w sierpniu. Przed prawdziwymi egzaminami 
uczniowie mają zwykle tzw. Mock Exams – egzaminy próbne.  Egzaminy próbne nie liczą 
się do oceny końcowej, ale ich wyniki są często wykorzystywane przy podawaniu 
przewidywanych ocen, kiedy dzieci ubiegają się o miejsce w „sixth form”. 
 
Egzaminy GCSE są bardzo ważne dla dziecka, ponieważ: 

 niektóre prace/zawody mogą zależeć od zdanych egzaminów GCSE z konkretnych 
przedmiotów; 

 jeśli dziecko chce kontynuować naukę na studiach, wyniki tych egzaminów często 
określają, które kierunki może ono wybrać i jaki rodzaj kursów może dalej podjąć 
(na przykład egzaminy A-levels – o bardziej akademickim charakterze – lub kursy 
zawodowe); 

 uczelnie biorą pod uwagę wyniki GCSE przy podejmowaniu decyzji o 
przyjmowaniu kandydatów na studia (wraz z przewidywanymi wynikami A-levels i 
innymi referencjami od personelu szkolnego). 

 

Formalna ocena 

 

 Oceny z GCSE są wystawiane głównie na podstawie egzaminów pisemnych, choć 
z niektórych przedmiotów brane są też pod uwagę inne elementy całości kursu, 
np. prace pisemne czy elementy bardziej praktyczne. 

 Z niektórych przedmiotów, takich jak np. sztuka czy projektowanie i technologia, 
wystawia się więcej ocen z zajęć praktycznych, a mniej z egzaminów (egzaminów 
jest porównywalnie mniej niż z innych przedmiotów). 

 W przypadku niektórych zajęć dzieci mają do wyboru dwa szczeble: „wyższy” lub 
„podstawowy” – można z nich uzyskać odmienne wyniki końcowe (A* – 
D/wyższy; lub C – G/podstawowy) 

 Zwykle to nauczyciel przedmiotu decyduje, który poziom jest odpowiedni dla 
twojego dziecka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki GCSE 
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Obecny system ocen z egzaminów GCSE: 
 

 Egzaminy są oceniane w skali od A* do G, ale na ogół tylko wyniki od A* do C są 
postrzegane jako akceptowalne. 

 W większości przypadków uczniowie potrzebują co najmniej pięć GCSE z ocenami 
A *-C, aby móc dalej realizować A-levels. 

 Rankingi szkół opierają się na procentowym udziale kandydatów, którzy otrzymali 
przynajmniej 5 ocen (z różnych przedmiotów) od A* do C. 

 Czasem na GCSE z danego przedmiotu jest wymagana co najmniej ocena B, aby 
można było potem realizować poziom A-level. 

 Niektóre „sixth forms” oraz uczelnie wymagają minimum oceny C z GCSE z języka 
angielskiego i matematyki. 

 
Nowa skala ocen, która będzie stosowana w nowych GSCEs, opiera się na notach od 1 
do 9, gdzie 9 jest najwyższą możliwą notą. Jeśli student osiągnie wynik poniżej minimum 
wymaganego na GCSE, otrzymuje on ocenę U. 
 

Kiedy egzaminy nie powiodą się 

 
Jeśli twoje dziecko nie zda egzaminu, może ono podejść do niego ponownie, zazwyczaj 
po upływie sześciu miesięcy. Pamiętaj jednak, że tę regułę mają objąć zmiany w systemie 
szkolnictwa, zaplanowane na przestrzeni najbliższych kilku lat; w związku z tym będziesz 
musiał zasięgnąć więcej informacji na ten temat w szkole twojego dziecka. 
 
Jeśli w dniu egzaminu dzieje się coś, co może spowodować, że dziecku nie powiedzie się 
dany test, może to być uwzględnione przy wystawianiu oceny. W takiej sytuacji dziecko 
powinno jak najszybciej porozmawiać ze swoimi nauczycielami. Jeśli dane GCSE składa 
się z kilku części, może ono wówczas ponownie podejść do jednostkowego egzaminu, 
podczas którego zaistniały niekorzystne dla niego okoliczności. Rada oceniająca przyzna 
najwyższą ocenę otrzymaną z podjętych prób. 
 

Egzaminy AS-level i A-level 

 
Egzaminy na poziomie zaawansowanym (A oznacza Advanced, czyli   „zaawansowany”) 
stanowią podstawę kwalifikacyjną dla tych uczniów, którzy chcą iść na studia. Większość 
studentów wybiera 3 lub 4 przedmioty, często specjalizując się przy tym np. w dziedzinie 
sztuk, przedmiotów humanistycznych, języków obcych lub nauk ścisłych, choć możliwe 
jest także dobranie przedmiotów z różnych dziedzin. Na poziomie AS- i A-level 
dostępnych jest około 80 przedmiotów.  
 

 Egzaminy AS-level (poziom podstawowy zaawansowany) i A-level 
(zaawansowany) opierają się na tradycyjnych umiejętnościach 
akademickich. 
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 Do egzaminów AS zwykle podchodzi się po pierwszym roku (koniec klasy 
12), do A-level zaś po dwóch latach (koniec klasy 13). 

 Uczniowie mogą wybrać dodatkowy przedmiot na poziomie AS, tak aby 
mieć więcej możliwości wyboru na późniejszym poziomie A. 

 

Wyniki A-Level 

 

 Egzaminy są oceniane od A* do E (oceny potrzebne do zdania egzaminu) oraz na 
F (ocena nieklasyfikowana). 

 W większości przypadków trzeba zdać co najmniej dwa, często nawet trzy 
przedmioty, aby uzyskać miejsce na uczelni. 

 Niektóre kursy uniwersyteckie wymagają zdania określonych przedmiotów. 

 W przypadku niektórych przedmiotów (np. medycyna) trzeba uzyskać co najmniej 
2 najwyższe oceny (A), i jeden wynik dobry (B). 

 

Inne egzaminy/kwalifikacje 

 
Istnieje wiele innych kursów i kwalifikacji, które młodzi ludzie mogą 
realizować/zdobywać w szkole lub koledżu. Należą do nich na przykład kursy zawodowe 
(BTEC,  „City & Guilds” czy „OCR Nationals”) z różnych przedmiotów, w tym sztuki i 
projektowania, biznesu, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz technologii 
informatycznych 
(więcej szczegółów na http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNE WAŻNE KWESTIE DOTYCZĄCE SZKOLNICTWA 
 

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/
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 Apel poranny 

 

 Z reguły apele odbywają się codziennie (czasem rzadziej) i mogą być 
organizowane dla całej szkoły lub tylko danej klasy/rocznika. 

 W poszczególnych szkołach wyglądają one rozmaicie, oraz mają różny charakter 
w różnych dniach. 

 Zwykle są prowadzone przez kadrę kierowniczą szkoły, ale mogą uczestniczyć w 
nich także dzieci i wizytatorzy z zewnątrz. 

 Wszystkie szkoły państwowe są zobowiązane wychowywać dzieci w szeroko 
rozumianym etosie chrześcijańskim. Taki codzienny akt kultu zazwyczaj odbywa 
się właśnie na apelu. 

 W szkołach środowiskowych większy nacisk może być położony na ogólne 
zagadnienia etyki niż na wymiar religijny. 

 W szkołach wyznaniowych etos religijny będzie zgodny z określoną wiarą, 
związaną z daną szkołą (np. katolicką, żydowską). 

 Rodzice mają prawo nieposyłania dziecka na apel poranny jeżeli ich wyznanie jest 
inne niż wyznanie szkoły.  

 

Frekwencja 

 
W szkołach w Anglii uczęszczanie do szkoły jest ściśle monitorowane. Jeśli dziecko jest 
chore i nie jest w stanie uczestniczyć w lekcjach, należy powiadomić o tym szkołę 
(zazwyczaj telefonicznie) na samym początku dnia. 
  
Ogólna minimalna frekwencja każdego dziecka zazwyczaj nie może zejść poniżej 95%, 
co równa się 9-ciu dniom nieobecności. Jest to monitorowane przez szkoły i inne 
instytucje (na przykład przez łączników pomiędzy szkołą a domem lub pracowników 
socjalnych), którzy skontaktują się z tobą, jeśli dziecko regularnie opuszcza szkołę. W 
ostateczności możesz otrzymać zawiadomienie o karze w wysokości od £ 60 do £ 120. 
Jeżeli rodzic nie zapłaci wyznaczonej kary pieniężnej, może on zostać ukarany sądownie 
grzywną w wysokości do £ 2500,  skazany na karę więzienia (nawet do trzech miesięcy), 
lub na prace społeczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o frekwencji pojawi się w raportach dziecka i jego przyszłych referencjach. 
Pamiętaj że: 
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*  Jeśli dzieci są nieobecne, a powód tej nieobecności nie będzie znany („nieobecność      
nieusprawiedliwiona”), zostanie to odnotowane i pojawi się na końcowym świadectwie 
dziecka. 
*  „Nieobecność usprawiedliwiona” obejmuje choroby, święta religijne i szczególne 
sytuacje rodzinne (np. żałoba). Inne nieobecności są na ogół traktowane jako 
nieusprawiedliwione. 
*   Jeśli dziecko jest chore i nie jest w stanie uczestniczyć w lekcjach, należy powiadomić 
o tym szkołę na samym początku dnia. 
*  Dzieci mają prawo do dni wolnych w święta religijne (np. Eid, Yom Kipur). Należy 
jednak z góry uzgodnić ewentualną nieobecność ze szkołą. 

 
 

Zajęcia dodatkowe 

 
Szkoły mogą oferować zajęcia pozaszkolne, takie jak sport, muzyka, kółka zainteresowań 
(np. gra w szachy) lub nauka języków obcych. Są to zajęcia nieobowiązkowe (tj. poza 
obowiązkowym programem nauczania), ale pamiętaj, że uczestnictwo w takich zajęciach 
jest korzystne dla dziecka: 

 Mogą one pomóc dzieciom w rozwijaniu ważnych umiejętności i wykształcaniu 
wartościowych cech, w tym umiejętności społecznych, odpowiedzialności, 
zdolności do współpracowania z innymi czy w budowaniu pewności siebie.  

 Pozwalają im one rozwijać szersze zainteresowania i zachęcają do nowych 
doświadczeń, takich jak udział w szkolnej sztuce teatralnej czy występie 
muzycznym. 

 Udział w zajęciach fakultatywnych może popłacać przy składaniu podania do 
pracy lub na studia. W raporcie szkoły oraz własnym „liście prezentacyjnym”, 
które są potrzebne przy aplikowaniu na studia, czynny udział w zajęciach 
dodatkowych może zostać uwzględniony jako potwierdzenie umiejętności 
kandydata i przejaw jego zainteresowań. 

 

Kluby pozaszkolne, kluby śniadaniowe i półkolonie  

 
Wiele szkół organizuje zajęcia, które odbywają się przed/po szkole lub podczas wakacji. 
Mogą one mieć formę:  
 

 świetlicy porannej ze śniadaniem (działającej w godzinach 8-9; na zajęciach 
zapewniane jest pożywne śniadanie i gry/zabawy); 

 klubów popołudniowych – działają one zwykle w godzinach 15.30-18.00; 
prowadzone tam zajęcia mogą obejmować sport, muzykę, zajęcia plastyczne lub np. 
kursy językowe; 

 półkolonii (w trakcie okresu feryjnego/wakacyjnego); 

 Szkoły, we współpracy z lokalnymi władzami, mogą również oferować rodzicom 
opiekę nad dziećmi (rodzaj świetlicy) w godzinach pozaszkolnych –  świetlica taka 
mieści się zwykle w pomieszczeniu znajdującym się poza szkołą.   
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 Niektóre szkoły, szczególnie średnie, organizują wycieczki szkolne. Może to być na 
przykład wyjazd za granicę dla dzieci uczących się języka obcego. 

 

Opłaty za zajęcia organizowane przez szkołę lub instytucje poddane inspekcji Ofsted 
mogą być w zależności od twoich dochodów częściowo zrefundowane poprzez urząd 
skarbowy przez Childcare Tax Credit.  
 
Jest to obszar polityki społecznej, która obecnie podlega zmianom i która zakłada 
stopniowe wycofywanie i ograniczenie ulg podatkowych dla emigrantów z Unii 
Europejskiej; w celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych i aktualnych informacji sprawdź: 
https://www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits 

 

Zachowanie 

 
Zachowanie dzieci w brytyjskich szkołach oraz sposób odnoszenia się nauczycieli do 
dzieci może się wydawać mniej formalny niż w szkołach w Polsce. Ponadto: 

 Dzieci są często zachęcane do wyrażania tego co myślą. 

 Z wyjątkiem szkół tylko dla dziewcząt/chłopców, uczniowie obu płci zwykle mają 
lekcje razem. 

 Nauczyciele zazwyczaj nazywają dzieci po imieniu, uczniowie zaś nazywają ich 
Panem/Panią (tu dzieci dodają nazwisko nauczyciela). W niektórych szkołach 
dzieci mogą wołać na nauczycieli po imieniu. 

 Kary fizyczne są zakazane (i ogólnie niezgodne z prawem). Szkoły mają 
opracowany system innych kar i strategii, stosowanych gdy uczniowie zachowują 
się nieodpowiednio (zobacz podrozdział „Dyscyplina”). 

 Dzieci są zachęcane, aby rozmawiać z nauczycielem, jeśli coś je martwi lub mają 
jakieś obawy – również w związku z tym, co dzieje się w ich domach. 

 
Na początku taki system może być niewłaściwie postrzegany przez dzieci przybyłe z 
innych krajów. Jeśli są przyzwyczajone do systemu z surowszą dyscypliną, mogą uznać, że 
dzieci w szkołach w Wielkiej Brytanii nie szanują swoich nauczycieli, a to z kolei może 
doprowadzić do tego, że same zaczną się źle zachowywać. 
 
Właściwe zachowanie dzieci jest niezbędne, by mogły się one uczyć w angielskiej szkole; 
szkoły traktują ten temat bardzo poważnie. Możesz pomóc dziecku w adaptacji do tej 
nowej sytuacji wyjaśniając, że: 
 

 powinno szanować swoich nauczycieli i cały personel szkolny; 

 powinno zawsze stosować się do instrukcji nauczycieli; 

 w czasie zajęć nie powinno rozmawiać z przyjaciółmi, chyba że nauczyciel wyda 
taką instrukcję (na przykład kiedy dzieci pracują w grupach); 

 dzieci powinny podnosić rękę, jeśli chcą zapytać o coś nauczyciela;  

 bójki z innymi dziećmi (lub popychanie, ciągnięcie za włosy itd.) są zabronione i 
mogą być karane. 

 

https://www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits
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Rasizm i dyskryminacja 

 
Rasistowskie zastraszanie jest szczególną formą zastraszania, gdzie osoba lub grupa jest 
molestowana lub otwarcie dyskryminowana w oparciu o jej pochodzenie etniczne (na 
przykład określony kolor skóry, sposób mówienia lub określone praktyki religijne czy 
kulturowe). Według Organizacji przeciw Zastraszaniu (Anti Bullying Network), 
rasistowska przemoc, molestowanie i nadużycia są czasem trudne do odróżnienia od 
innych form znęcania się. Rasistowskie zastraszanie w szkołach może przybierać postać 
negatywnych uwag, wygłaszanych pozornie bez szkodliwych intencji, lub mieć charakter 
celowych ataków fizycznych, powodujących poważne obrażenia u ofiary. 
 
W szkołach brytyjskich jakiekolwiek przejawy rasizmu są nielegalne i zarówno szkoły, jak i 
władze lokalne, mają prawny obowiązek im zapobiegać. Wiele szkół, zwłaszcza na 
obszarach, gdzie występują duże skupiska mniejszości etnicznych, ma dobrze 
wypracowaną politykę w zakresie edukacji wielokulturowej i anty-rasistowskiej. Niemniej 
jednak zdarzają się wypadki. Istnieją również szkoły, w których jest niewiele dzieci 
pochodzących z mniejszości etnicznych, i gdzie niewiele uczyniono w celu rozwiązania 
problem rasizmu. 
 
Jeśli dziecko doświadcza tej formy zastraszania, możesz porozmawiać z jego 
nauczycielami lub dyrektorem szkoły. Jeśli sytuacja będzie się powtarzać, możesz także 
skorzystać z porady lokalnych organizacji społecznych i instytucji specjalizujących się w 
tym temacie. 
 

Różnorodność 

 

 Wiele szkół, szczególnie w dużych miastach, ma uczniów z bardzo różnych 
środowisk – dotyczy to pochodzenia, wyznania, języka i grupy etnicznej czy też 
narodowości uczniów. 

 Dyskryminacja ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne w szkołach jest 
niezgodna z prawem (tak samo jak w urzędach państwowych i usługach 
prywatnych). 

 Szkoły mają prawny obowiązek promowania równości i „spójności społecznej” 
(czyli dobrych stosunków między różnymi grupami). 

 Szkoły mogą propagować różnorodność poprzez, na przykład, nauczanie o 
różnych świętach religijnych, prezentowanie różnych potraw narodowych lub 
wprowadzanie wielojęzyczności w danej szkole. Niektóre szkoły pomagają 
dzieciom podtrzymać tradycje religijne, na przykład serwując żywność taką jak 
mięso Halal i pozwalając dzieciom nie uczestniczyć w zajęciach szkolnych podczas 
ich świąt religijnych. 

 Pomimo tych praktyk dzieci z grup mniejszościowych wciąż mogą doświadczać 
konsekwencji funkcjonowania negatywnych stereotypów w społeczeństwie. Jeśli 
uważasz, że cos takiego przytrafia się twojemu dziecku, powinieneś omówić ten 
problem w szkole, a w razie potrzeby skonsultować się z odpowiednimi 
organizacjami społecznymi. 
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 Niektóre nowo przybyłe dzieci i rodzice mogą być nieprzyzwyczajeni do panującej 
w angielskiej szkole różnorodności, co może prowadzić do nieporozumień. 

 

Informacje na temat postępów dziecka 

 
Istnieje wiele różnych sposobów, pozwalających ci dowiedzieć się, jakie postępy robi 
twoje dziecko w szkole. Dostęp do takich informacji zapewniają oficjalne raporty, 
możliwe jest także zasięgnięcie ich na zebraniach z rodzicami. Możesz komunikować się z 
personelem szkolnym w następujący sposób: 
 

 Jeśli masz jakieś szczególne obawy, możesz umówić się z nauczycielem w celu 
omówienia postępów dziecka, ale pamiętaj, że nauczyciele na ogół są bardzo 
zajęci. 

 W szkołach podstawowych czasem można porozmawiać z nauczycielem 
nieformalnie, na przykład w momencie odbioru dziecka ze szkoły – niektóre 
nieporozumienia można czasami rozwiązać w ten właśnie sposób.  

 Niektóre szkoły, szczególnie średnie, komunikują się z rodzicami za 
pośrednictwem platform internetowych, na których rodzice mogą także zobaczyć 
oceny swoich dzieci i wskaźniki postępów w nauce.  

 W szkole średniej prowadzony z dnia na dzień dzienniczek pracy domowej 
informuje rodziców na temat tego, co dziecko robi w szkole; można go używać do 
komunikowania się z nauczycielami poprzez pisanie w nim krótkich komentarzy. 

 Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły mogą kontaktować się z tobą listownie, 
telefonicznie, przez e-mail lub SMS, jeśli mają jakieś obawy dotyczące twojego 
dziecka. Powinieneś potraktować to poważnie i zareagować jak najszybciej. 

 

Raporty o postępach w nauce 

 
W szkole podstawowej rodzice otrzymują raport na temat postępów dziecka co rok, w 
szkole średniej – co semestr. Będzie on zawierać informacje o postępach dziecka, 
poziomie osiągnięć z danych przedmiotów (w postaci wskaźników postępów lub ocen), 
szczegóły frekwencji oraz informacje o zachowaniu i – w razie potrzeby – o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 
Twoje dziecko przyniesie raport do domu, abyś mógł się z nim zapoznać; powinien on 
być podpisany przez rodzica. 
 

Zebrania dla rodziców 

 
Zebrania odbywają się co najmniej raz w roku w szkole podstawowej i na ogół raz na 
semestr w szkołach średnich. W trakcie spotkania możesz osobiście porozmawiać z 
nauczycielem (zwykle spotkanie trwa około 10 minut), zapytać jak dziecko radzi sobie w 
szkole i zdecydować jak najlepiej współpracować, aby dalej wspierać jego rozwój i 
umożliwiać mu zdobywanie osiągnięć naukowych.  
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Jak zorganizowane są zebrania dla rodziców? 

 

 Szkoły oferują różne formy spotkań dla rodziców – niektóre odbywają się w 
salach lekcyjnych, niektóre w sali sportowej; zwykle mają miejsce w godzinach 
popołudniowych albo wieczornych. 

 Podczas takich spotkań rodzice i nauczyciele powinni móc swobodnie rozmawiać 
bez posiadania uczucia, że są podsłuchiwani. 

 Zwykle w danej szkole funkcjonuje system umawiania się na konkretny termin w 
celu uniknięcia długiego czekania na spotkanie. 

 Najświeższy raport twojego dziecka może pomóc ci przemyśleć kwestie, które 
chcesz omówić z nauczycielami. 

 Jeżeli nie czujesz się pewnie mówiąc po angielsku, możesz zabrać znajomego, 
który pomoże ci w czasie zebrań lub spotkań. Nie jest najlepszym pomysłem 
prosić dziecko o pomoc, gdyż to o jego problemach mówisz i może zajść potrzeba 
przedyskutowania spraw bardziej delikatnych czy drażliwych.  

 Wiele szkół eksponuje prace dzieci i rodzice są zachęcani, aby je oglądać. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaangażowanie rodziców w życie szkoły  
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Angielskie szkoły, oprócz zachęcania rodziców do naukowego wspierania własnych 
dzieci, oferują im wiele innych możliwości włączenia się w życie szkoły. Tego typu 
zaangażowanie rodziców często jest kluczowym elementem nauki i jest traktowane jako 
bardzo ważna część całokształtu edukacji dziecka. 
 

Komitet Rodzicielski (PTA)  

 

 Jest to grupa złożona z nauczycieli, rodziców oraz czasami innych osób 
powiązanych ze szkołą. 

 Grupa ta zapewnia ci całą gamę możliwości zaangażowania się w życie szkoły; 
zaangażowanie to wcale nie musi zajmować ci dużo czasu.  

 Może ona organizować zbiórki funduszy na szkołę, imprezy towarzyskie, które 
pomagają rodzicom poznać się nawzajem, oraz spotkania informacyjne na temat 
edukacji szkolnej.  

 Spotkania Komitetu Rodzicielskiego i jego działalność są na ogół promowane w 
szkole; powinieneś otrzymać list zapraszający cię do aktywnego w nich 
uczestnictwa. 

 Zapytaj nauczyciela twojego dziecka lub innych rodziców o to, w jaki sposób 
możesz zaangażować się w lokalnym Komitecie Rodzicielskim (PTA).  

 

Dyrekcja  

Wszystkie szkoły w Anglii są administrowane przez zarząd (governing body), który 
współpracuje z dyrektorem oraz zespołem wyższych menedżerów. 
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie szkoły. Rolą zarządu  jest 
zapewnienie strategicznego kierownictwa i bycie „krytycznym przyjacielem”, 
wspierającym pracę dyrektora szkoły i reszty personelu.  Niektórzy członkowie zarządu 
szkolnego są wybierani bezpośrednio przez rodziców. Rodzice, którzy są członkami 
zarządu szkolnego, organizują spotkania w szkole, aby poinformować innych rodziców o 
ważnych kwestiach dotyczących szkoły i edukacji. Ty, jako rodzic, również możesz starać 
się o miejsce w szkolnym zarządzie.  
Rodzice, którzy chcą być członkami zarządu, są na ogół wybierani w drodze wyborów, w 
których głosować mogą wszyscy rodzice dzieci uczących się w danej szkole. 
 

Powiazania szkół ze społecznością lokalną  

Wiele szkół współpracuje z rodzicami oraz organizacjami lokalnymi w celu zapewnienia 
lepszego wsparcia dla dzieci oraz rozmaitych dodatkowych aktywności/form pomocy dla 
rodziców. Mogą to być na przykład: 
 

 zajęcia z jez. angielskiego dla rodziców; 

 zajęcia z języka ojczystego dla dzieci; 

 obchody różnych świąt; 

 czytanie bajek dzieciom w klasie przez rodziców; 

 wielokulturowe wieczory i spotkania z np. gotowaniem, muzyką czy tańcem; 
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 doradztwo i pomoc dla rodziców dotyczące rozmaitych problemów. 
 
Dowiedz się, czy któreś z powyższych form wsparcia są oferowane w szkole twojego 
dziecka lub – jeśli chcesz pomóc w organizowaniu takich działań – skontaktuj się z daną 
szkołą lub grupą społecznościową. 
 

Edukacja religijna 

 

 Program edukacji religijnej jest opracowywany przez poszczególne szkoły lub 
przedstawicieli okolicznych szkół i grup wyznaniowych. 

 W większości szkół państwowych program nauczania religijnego zwykle obejmuje 
naukę o różnych formach wiary (religioznawstwo).  

 Dzieci mogą wybrać edukację religijną jako przedmiot egzaminu GCSE oraz 
egzaminu maturalnego – A Level. 

 udziale ucznia w  zajęciach religii decydują jego rodzice – jako rodzic masz prawo 
do wycofania dziecka z całości lub części programu edukacji religijnej. 

 

Nauki o życiu seksualnym i związkach (Sex and Relationship Education – 
SRE) 

 

 Dzieci otrzymują edukację SRE zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. 

 SRE to nauka o seksie i zdrowiu seksualnym, a także o znaczeniu stabilnych 
związków opartych na wzajemnej miłości. SRE nie zachęca do wczesnej 
aktywności seksualnej i nie promuje określonej orientacji seksualnej. 

 Szkoły opracowują własne programy SRE; często konsultują się przy tym z 
rodzicami. 

 Kopia polityki SRE szkoły musi być dostępna do wglądu dla rodziców. 

 Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące nauczania SRE, porozmawiaj o nich z 
kimś z personelu szkolnego. 

 Możesz wycofać swoje dzieci z części programu SRE, ale nie z elementów 
statutowych, które stanowią część podstawy programowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomoc dla dzieci ze szczególnymi potrzebami  
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Angielski jako język dla obcokrajowców (EAL)  

 
Dzieci, które trafiają do szkoły z nikłą znajomością języka angielskiego lub które nie znają 
go zupełnie, będą potrzebowały wsparcia ze strony szkoły. 
 

 Takie wsparcie ma zróżnicowaną formę w poszczególnych szkołach. Wybierając 
szkołę dla swojego dziecka, dowiedz się, jakie wsparcie językowe jest oferowane 
dla świeżo przybyłych uczniów. 

 Zwykle w ramach takiego wsparcia dzieci są zabierane z lekcji na pewną część dnia i 
pracują w małych grupach z nauczycielem wspierającym lub specjalistą językowym. 

 Dzieci mogą mieć zapewnione dodatkowe wsparcie podczas lekcji – nauczyciele i inny 
personel dysponują przeznaczonymi do tego celu pomocami naukowymi (takimi jak np. 
książki dwujęzyczne). 

 Pomoc realizowana w ramach nauczania EAL na ogół nadzorowana jest przez członka 
personelu szkolnego, desygnowanego jako koordynator osiągnięć mniejszości etnicznych 
(EMA coordinator). 

Specjalne potrzeby edukacyjne (SEN)  

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dzieci, które mają trudności z 
uczeniem się lub określoną niepełnosprawność, i przez to przyswajanie informacji 
przychodzi im trudniej niż większości ich rówieśników.  
 
Dzieci mogą potrzebować dodatkowej pomocy z wielu powodów, takich jak:  

 problemy z rozumieniem i przetwarzaniem procesów myślowych;  

 problemy sensoryczne czy ułomność fizyczna;  

 problemy natury emocjonalnej i behawioralnej; 

 problemy z wymową i inne problemy językowe;  

 problemy z zachowaniem w większych grupach ludzi. 
  
Szkoły zatrudniają zwykle osobę odpowiadającą za nauczanie specjalne – Special 
Educational Needs Coordinator (SENCO) – która to, wraz z nauczycielem, decyduje o tym, 
które dzieci potrzebują specjalistycznego wsparcia. Ty jako rodzic wiesz najlepiej czego 
potrzebuje twoje dziecko i możesz obawiać się o to, że szkoła może nie być świadoma 
wszystkich jego potrzeb. W takiej sytuacji należy przedyskutować ewentualne powody 
twojego niepokoju z nauczycielem klasowym lub SENCO.  
 
Niektóre dzieci miewają tylko przejściowe problemy, którym można łatwo zaradzić 
poprzez dodatkową pomoc doraźną. Jeżeli jednak twoje dziecko potrzebuje stałego 
wsparcia, może ono przystąpić do formalnego testu, którego rezultatem może być 
orzeczenie o potrzebach specjalnych; orzeczenie to określa pomoc, do jakiej dziecko jest 
uprawnione. Więcej informacji znajdziesz na:  
http://www.specialneedsuk.org 

 
Jak szkoły rozpoznają u dzieci specjalne potrzeby edukacyjne (SEN)? 
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 Dzieci, których pracę ocenia się znacznie poniżej poziomu ich rówieśników, mogą 
być zidentyfikowane jako dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 Mogą one być podane specjalistycznym badaniom w celu określenia ich 
indywidualnych potrzeb.  

 W proces ten mogą być zaangażowani specjaliści, np. psychologowie czy 
pedagodzy. 

 Rozpoznanie szczególnych potrzeb edukacyjnych (SEN) u dzieci bez lub z 
ograniczoną znajomością angielskiego może być trudne i czasochłonne . 

 

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko ma specjalne potrzeby, a jego szkoła jest innego zdania, 
skontaktuj się z departamentem SEN swoich władz lokalnych (LA) i poproś, aby Twoje 
dziecko zostało poddane specjalistycznym badaniom. 

 

Dzieci wysoce uzdolnione (Highly Able Pupils) 
  
Dzieci wysoce uzdolnione to dzieci, które zostały zdiagnozowane jako mające szczególne 
zdolności (lub potencjał szybkiego rozwoju) i znacznie wyprzedzają swoich rówieśników 
w określonej dziedzinie. Szkoły mają obowiązek zaspokajania potrzeb edukacyjnych 
wszystkich swoich uczniów, w tym tych, którzy mają większy potencjał w konkretnej 
dziedzinie niż ich rówieśnicy. Polega to na zapewnieniu w czasie lekcji wyzwań i 
wymagań właściwych dla uzdolnień danego ucznia oraz na oferowaniu uczniom szans 
rozwijania ich potencjalnych talentów. Szkoły i władze lokalne mogą również zapewnić 
dodatkowe wsparcie dla uczniów wysoko uzdolnionych (poza codziennym 
harmonogramem lekcji) – bieżący program dla wysoce uzdolnionych dzieci nazywa się 
Aspire. 
 
Jeżeli uważasz, że twoje dziecko jest szczególnie uzdolnione lub utalentowane, 
powinieneś w pierwszej kolejności przedyskutować to z nauczycielem lub dyrektorem. 
Wszystkie szkoły powinny mieć nauczyciela prowadzącego ds. edukacji uczniów wysoce 
uzdolnionych, do którego również można się zwrócić w tej sprawie (w przypadku 
niektórych szkół podstawowych jeden taki nauczyciel może przypadać na kilka 
placówek).  
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SŁOWNICZEK TERMINÓW – TŁUMACZENIE  
 
Academy - typ szkoły średniej  
  
Admission criteria - kryteria wg jakich szkoła przyjmuje kandydatów  
  
Advanced Level (A Level) - egzamin który jest odpowiednikiem polskiej matury  
  
After-school clubs / activities - kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne  
  
Appeal - odwołanie się od decyzji  
  
Application deadline - termin składania podań  
  
Art and Design - zajęcia plastyczne  
  
Assessment - ocena postępów w nauce  
  
Attendance - frekwencja  
  
Boarding school - szkoła z internatem  
  
Breakfast club - zajęcia poranne (ze śniadaniem)  
  
Bullying - dokuczanie, znęcanie się, zastraszanie  
  
Carpet session - nauka w grupie gdzie dzieci siedzą na dywanie  
  
Catchment area - rejon szkoły (przy rejonizacji)  
  
Community school - szkoła środowiskowa  
  
Comprehensive school - szkoła przyjmująca wszystkie dzieci, bez względu na wyniki w 
nauce  
 
Design and Technology (DT) - WT, prace techniczne  
  
English as Additonal Language - język angielski jako język dodatkowy (dla 
obcokrajowców)  
  
Ethnic Minority Achievement (EMA) coordinator - koordynator osiągnięć mniejszości 
etnicznych  
  
Faith school - szkoła wyznaniowa  
  
Fundraising - zbieranie funduszy na określony cel  
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General Certificate of Education (GCSE) - egzamin zdawany w wieku lat 14/15  
  
Geography - geografia  
   
Governing Body - zarząd  
  
Grammar School - szkoła selektywna, przyjmuje uczniów na podstawie testów 
akademickich  
  
Half term holidays - tygodniowa przerwa sródsemestralna (zwykle w październiku, lutym 
i maju)  
  
Head lice - wszy  
 
Highly Able Pupils - dzieci wysoce uzdolnione  
  
History - historia  
  
Homework - praca domowa  
  
Independent school - szkoła prywatna, płatna  
  
Infant school - pierwszy etap szkoły podstawowej/nauczanie początkowe (klasy 0-2) 
  
Information and Communication Technology (ICT) - zajęcia komputerowe, informatyka  
  
Inset day - dzień szkoleniowy dla ciała pedagogicznego  
  
Junior school - drugi etap szkoły podstawowej (klasy 3-6)  
  
Key Stage - nauka w angielskiej szkole jest podzielona na 4 etapy (key stages) które 
kończą się egzaminami  
  
LEA (Local Educational Authorities) - lokalne władze oświatowe  
  
League tables - rankingi/tabele szkół  
  
Learning difficulties - trudności w nauce  
  
Literacy - język angielski, nauka czytania i pisania  
  
Music - muzyka  
  
National Curriculum – narodowy program nauczania / podstawa programowa 
  
Numeracy - matematyka  
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Nursery class - oddział przedszkolny  
  
Open day/evening - dzień otwarty, dzień lub wieczór, w którym potencjalni kandydaci 
mogą obejrzeć szkołę  
  
Ofsted report - raport sporządzony po inspekcji szkoły  
  
Parent evening - zebranie dla rodziców/opiekunów  
  
Parent Teacher Association (PTA) - Komitet Rodzicielski  
  
PE kit - strój na W-F  
  
Physical Education (PE)- W-F  
  
PSHE and Citizenship - zintegrowane zajęcia wychowania obywatelskiego oraz godziny 
wychowawczej  
  
Playscheme - półkolonie  
  
Playground - boisko, plac zabaw, miejsce gdzie dzieci odpoczywają podczas przerw  
  
Primary School - szkoła podstawowa  
  
Reception Class - klasa zerowa (dzieci rozpoczynają zerówkę w wieku lat 4)  
  
SAT - egzaminy zdawane po kolejnych etapach nauczania (key stages)  
  
School report - opisowa ocena postępów ucznia  
  
Secondary school - szkoła średnia  
  
SENCO - koordynator d/s specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole  
  
Science - nauki ścisłe  
  
Selective school - szkoła selektywna (może być państwowa - zwykle ‘Grammar’ lub 
prywatna)  
  
Special Educational Needs (SEN) - specjalne potrzeby edukacyjne  
  
Statement of special needs - orzeczenie o posiadaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych  
(np o upośledzeniu umysłowym lub wybitnych uzdolnieniach, wiąże się to z 
dodatkowymi funduszami na edukację dziecka)  
  
Support staff - personel wpierający  
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Teacher - nauczyciel  
  
Teaching assistant - nauczyciel wspomagający  
  
Term time - okres semestralny 
  
Uniform - mundurek/ strój szkolny  
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ZAŁĄCZNIK – ORGANIZACJE ORAZ ZRÓDŁA INTERNETOWE  

OFICJALNE STRONY INTERNETOWE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE  
 

Uwaga: Obszar polityki społecznej w kwestiach szkolnictwa ciągle się zmienia i może okazać się 
że treść tych stron nie odzwierciedla obecnej polityki.  

 
European Toolkit for Schools - Promoting inclusive education and tackling early school leaving 
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
 
GOV.UK  
https://www.gov.uk/browse/education 
 
Department for Education  
http://www.education.gov.uk/  
 
Education Departments  (w innych częściach UK): 

 Wales - http://wales.gov.uk/topics/educationandskills  

 Scotland - http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education 

 Northern Ireland - https://www.deni.gov.uk 
 
National Curriculum :  www.gov.uk/government/collections/national-curriculum 
 
School Finder  
http://schoolsfinder.direct.gov.uk/ 
 
School search (independent schools)  
http://www.schoolsearch.co.uk/ 
 
Office for Standard in Education (Ofsted)  
http://www.ofsted.gov.uk/ 
 
League tables  
www.bbc.com/news/education-11950098 
 
Help paying for childcare 
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/overview 
 
Under 18 Travel (London)  
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/travel-for-under-18s 
 

PORADNICTWO  
 
Advisory Centre for Education (ACE)  
Tel. 0808 800 5793 - www.ace-ed.org.uk 
 
Child Line:  
Tel. 0800 1111 - www.childline.org.uk/Pages/Home.aspx 
 

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools.htm
https://www.gov.uk/browse/education
http://www.education.gov.uk/
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education
https://www.deni.gov.uk/
http://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum
http://schoolsfinder.direct.gov.uk/
http://www.schoolsearch.co.uk/
http://www.ofsted.gov.uk/
http://www.bbc.com/news/education-11950098
https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/overview
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/travel-for-under-18s
http://www.ace-ed.org.uk/
http://www.childline.org.uk/Pages/Home.aspx
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Parentline Plus  
Helpline: 0808 800 2222 - www.parentlineplus.org.uk 
 

KSZTAŁCENIE DZIECKA W DOMU (HOMESCHOOLING) 
 
Home Education UK: http://www.home-education.org.uk    
 
Education Otherwise: http://www.educationotherwise.net  

 

UNIWERSYTET 
 
UCAS  
www.ucas.com 
 
The Complete University Guide  
www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/ 

DOKUCZANIE/ZASTRASZANIE 
 
Bullying Online 
www.bullying.co.uk 

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE 
 
Special Needs UK 
www.specialneedsuk.org 

KWESTIE RÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH I PRAW 
 
Equality and Human Rights Commission (EHRC) Tel. 0845 604 6610 
http://www.equalityhumanrights.com 

PORADY DLA EMIGRANTÓW, AZYLANTÓW I UCHODŹCÓW  
 
The Refugee Council  
www.refugeecouncil.org.uk/ 
 
The Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI)  
www.jcwi.org.uk 

 

http://www.parentlineplus.org.uk/
http://www.home-education.org.uk/
http://www.educationotherwise.net/
http://www.ucas.com/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/
http://www.specialneedsuk.org/
http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.refugeecouncil.org.uk/
http://www.jcwi.org.uk/

