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Informacja dla Rodziców: Rodzice jako partnerzy w edukacji swoich dzieci 
 
 
Jako rodzic masz prawo do zaangażowania w edukację swojego dziecka. Silne relacje partnerskie 
pomiędzy domem a szkołą, oparte na trosce o dzieci oraz dzieleniu się przydatnymi informacjami, 
są najlepszym sposobem wspierania dzieci i młodzieży w nauce oraz rozwoju osobistym. 
Zaangażowanie może również okazać się pożytecznym sposobem zawierania znajomości oraz 
przyjaźni z ludźmi, którzy mają dzieci w tym samym wieku. 
 
 
Jak mogę się zaangażować w edukację mojego dziecka? 
Już masz ogromny wkład w naukę swojego dziecka w domu a znajomość Twojego dziecka jest 
bezcenna dla personelu w szkole.  

 

 W domu, rozmawiaj z dzieckiem o tym co się wydarzyło w szkole i pomagaj w zadaniach 
domowych 

 Jeśli masz jakieś obawy, porozmawiaj z personelem 

 Czytaj notatki i raporty o postępach wysyłane do domu i informuj o swoich komentarzach 
lub uwagach 

 Uczestnicz w spotkaniach i wywiadówkach, aby omawiać postępy Twojego dziecka oraz 
zaplanować przyszłe cele w nauczaniu 

 Dołącz do Rady Rodziców aby móc mieć wpływ na plany dotyczące Twojego dziecka i 
innych 

 
Najlepsza pomoc wywodzi się z relacji z Twoim dzieckiem; zachęcania do regularnego 
uczęszczania do szkoły, odrabiania zadań domowych na bieżąco i systematycznej nauki oraz 
promowania regularnego snu, zdrowej diety oraz ćwiczeń fizycznych. 
 
 
Jak mogę pomóc dziecku w zadaniach domowych? 
Nawet samo okazanie zainteresowania znaczy bardzo dużo. Proszenie dziecka, aby wyjaśniło 
czego się nauczyło – w waszym języku ojczystym i/lub po angielsku – pomaga w utrwalaniu 
wiedzy, nawet jeśli dokładnie wszystkiego nie rozumiesz. Zadawanie pytań, pochwały, słuchanie – 
wszystko to jest pomocne. 
Pomóż dziecku wygospodarować czas i miejsce na odrobienie zadania domowego oraz czytanie. 
Czasami praca domowa może polegać na wyszukiwaniu informacji albo wykonaniu pewnych rzeczy 
i możecie to robić razem, jako część życia rodzinnego – gotowanie, czytanie, granie. Pomóż 
wyrobić dobre nawyki uczenia się w miarę dorastania, pomoże to dziecku stać się niezależnym i 
odnoszącym sukcesy uczniem. Jeśli praca domowa jest dużym problemem, porozmawaij o tym ze 
szkołą. 
 
 
Co powinienem/powinnam zrobić, jeśli mam obawy odnośnie nauki mojego dziecka? 
Niektóre dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia w nauce z uwagi na ich potrzeby emocjonalne, 
umysłowe i zachowanie. Niektóre mogą potrzebować pomocy w określonym czasie, przez krótki 
okres czasu lub kilka lat, odnosi się to również do dzieci uzdolnionych i utalentowanych. Personel 
powinien być w stanie określić potrzeby w nauczaniu podczas oceniania postępów w nauce. 
Rodzice mogą zauważyć trudności a dzieci i młodzież często sami zdają sobie sprawę kiedy mają 
problem z nauką. 
Kluczem do upewnienia się, że potrzeby dziecka są zaspakajane jest proszenie o pomoc w 
przedszkolu lub szkole oraz zachęcanie, aby dziecko robiło to samo. Jeśli tylko zauważysz 
problem, porozmawiaj jak najszybcie z personelem. Szkoła może skoordynować pomoc od różnych 
specjalistów, którzy mogą udzielić dodatkowej pomocy. 
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Co pożytecznego mogę zaoferować szkole? 
Czas, ręce do pomocy, pomysły, energię, umiejętności, wsparcie. W zależności od wieku Twojego 
dziecka/etapu na którym jest oraz w jakim stopniu chcesz się zaangażować, może to być pomoc w 
klasie, pomoc w programie czytania, pomoc w nauce poszczególnym uczniom, pomoc w 
projektach na dworze, podczas wycieczek, dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami, 
pomoc podczas egzaminów, dołączenie do Rady Rodziców, zbiórka pieniędzy. Możesz zapytać jaki 
jest wybór i wybrać coś co odpowiada Twoim możliwościom i zainteresowaniom. 
 
 
 
 
 
Inne broszury informacyjne dla rodziców: 
Edukacja w Szkocji 
Ocena, Raporty i Kwalifikacje 

 


