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Informacje dla rodziców - opiekunów (1 z 3): Edukacja w Szkocji 
 

ETAPY EDUKACJI 
  
Faza Szerokiej Edukacji Ogólnej (Broad General Education - BGE) trwa od 3 do 14 roku życia (do końca S3), a dzieci 
i młodzież uczą się poprzez różne przedmioty.  Obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 4 lub 5 lat (w zależności 
od daty urodzenia dziecka). 
 
W fazie Senior, od 15 roku życia (S4) do 18 roku życia (S6), młodzi ludzie pracują nad uzyskaniem kwalifikacji 
państwowych.  Od 16 roku życia* mogą uczyć się w szkole, college'u lub w innych placówkach (np. szkolenie 
zawodowe, kształcenie na odległość). 
 
Do której grupy wiekowej dołączy moje dziecko? 
Dzieci i młodzież dołączają do grupy rocznej odpowiadającej ich wiekowi.  Na koniec roku szkolnego przechodzą 
do następnej klasy bez względu na wyniki w nauce. 
 
Dzieci poniżej wieku szkolnego w Szkocji uczęszczają do placówek wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi (ELC - 
zwanych również "przedszkolami").  Miejsca w ELC są bezpłatne dla wszystkich 3- i 4-latków oraz dla niektórych 2-
latków.  Informacje na temat składania podań do przedszkoli w Edynburgu dostępne są tutaj here . 
 
 

Data urodzenia Rok szkolny 2022-23 Rok szkolny 2023-24 Rok szkolny 2024-25 

1.3.2022 – 28.2.2023   przedszkole 

1.3.2021 – 28.2.2022  przedszkole Przedszkole 

1.3.2020 – 28.2.2021 Przedszkole przedszkole Przedszkole 

1.3.2019 – 29.2.2020 Przedszkole przedszkole P1** 

1.3.2018 – 28.2.2019 przedszkole P1** P2 

1.3.2017 – 28.2.2018 P1** P2 P3 

1.3.2016 – 28.2.2017 P2 P3 P4 

1.3.2015 – 29.2.2016 P3 P4 P5 

1.3.2014 – 29.2.2015 P4 P5 P6 

1.3.2013 – 28.2.2014 P5 P6 P7 

1.3.2012 – 28.2.2013 P6 P7 S1 

1.3.2011 – 29.2.2012 P7 S1 S2 

1.3.2010 – 28.2.2011 S1 S2 S3 

1.3.2009 – 28.2.2010 S2 S3 S4 

1.3.2008 – 28.2.2009 S3 S4 S5 

1.3.2007 – 29.2.2008 S4 S5 S6 

1.3.2006 – 28.2.2007 S5 S6  

1.3.2005 – 28.2.2006 S6   

 

**Zapisy do klasy P1: Wszyscy rodzice i opiekunowie muszą zapisać swoje dzieci do szkoły w celu rozpoczęcia 

nauki w klasie P1.  Zapisy do klasy P1 odbywają się w listopadzie przed rozpoczęciem przez dziecko nauki w 

szkole podstawowej. Początek szkoły podstawowej – Urząd Miasta Edynburga : link  Start primary school – The 

City of Edinburgh Council. 

Odroczenie: w niektórych przypadkach rodzice i opiekunowie proszą o odroczenie rozpoczęcia nauki w szkole 

(P1) dzieci, które na początku roku szkolnego (sierpień) mają jeszcze cztery lata.  Wnioski dla dzieci z urodzinami 

w styczniu lub lutym są automatycznie zatwierdzane.  Wnioski dla dzieci z datą urodzenia pomiędzy sierpniem a 

grudniem są rozpatrywane przez Urząd Miasta Edynburga.  Więcej informacji: Defer entry to P1 – The City of 

Edinburgh Council (Odroczone zapisy do klasy P1 – Urząd Miasta Edynburga) 

 

https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare
https://www.edinburgh.gov.uk/school-places/start-primary-school/1#:~:text=Register%20for%20P1,for%20places%20at%20each%20school.&text=Edinburgh%27s%20Gaelic%20primary%20school%2C%20Bun-sgoil%20Taobh%20na%20P%C3%A0irce.
https://www.edinburgh.gov.uk/school-places/start-primary-school/1#:~:text=Register%20for%20P1,for%20places%20at%20each%20school.&text=Edinburgh%27s%20Gaelic%20primary%20school%2C%20Bun-sgoil%20Taobh%20na%20P%C3%A0irce.
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
https://www.edinburgh.gov.uk/nurseries-childcare/defer-entry-p1/1
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* Wiek zakończenia nauki szkolnej: Jeśli 16 urodziny dziecka przypadają pomiędzy 1 marca a 31 września, może 

ono opuścić szkołę w maju danego roku.  Jeśli urodziny dziecka przypadają pomiędzy 1 października a 28/29 

lutego, może ono opuścić szkołę na początku ferii zimowych.  Jednak wiele dzieci decyduje się na pozostanie w 

szkole do końca S6 (wiek 17/18 lat). 

SZKOCKI PROGRAM NAUCZANIA 
 
Szkocki program nauczania nosi nazwę " Program nauczania dla osiągnięcia doskonałości” (‘Curriculum for 
Excellence’). Celem tego programu jest pomóc dzieciom i młodzieży w staniu się: odnoszącymi sukcesy uczniami - 
pewnymi siebie osobami - skutecznymi współpracownikami - odpowiedzialnymi obywatelami 
 
 
UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE W RAMACH BGE (Szerokiej Edukacji Ogólnej) 
 
Jak wygląda nauka w szkockich szkołach? 
 
Staramy się wnieść do klasy prawdziwe doświadczenia i naukę, a także wynieść naukę i lekcje poza klasę.   
 
Cztery płaszczyzny uczenia się to: 

• Etos i wspólnota szkolna 

• Obszary i przedmioty programu nauczania 

• Uczenie się interdyscyplinarne (uczenie się w różnych obszarach tematycznych) 

• Możliwości osiągnięć osobistych 
 
 
Zachęcamy dzieci i młodzież do "aktywnego" uczenia się.  Czasami dzieci i młodzież uczą się poprzez wspólną 
pracę w grupie.  Mogą zadawać pytania, dociekać i wnosić do nauki swoje własne doświadczenia.  Lekcje mogą 
łączyć pomysły i informacje z różnych obszarów tematycznych, aby pomóc dzieciom i młodzieży w tworzeniu 
powiązań między różnymi przedmiotami. 
 
 
OBSZARY PROGRAMU NAUCZANIA  Jakich przedmiotów będzie się uczyć moje dziecko? 
 
Szeroka edukacja ogólna (BGE) obejmuje 8 obszarów programowych: 

• Sztuki ekspresyjne 

• Języki (w tym umiejętność czytania i pisania) 

• Zdrowie i dobre samopoczucie 

• Matematyka i umiejętność liczenia 

• Edukacja religijna i moralna 

• Nauki ścisłe 

• Nauki społeczne 

•  Technologie 
 

Każdy obszar programowy ma określone Doświadczenia i Wyniki.  Są to krótkie stwierdzenia dotyczące nauki i 
osiągnięć dzieci.  Używamy tych stwierdzeń, aby pomóc w planowaniu nauki i ocenie postępów.  
Wszyscy nauczyciele rozwijają również umiejętności dzieci w trzech kluczowych obszarach: 

 
Zdrowie i dobre samopoczucie: Pomaga to dzieciom i młodzieży rozwijać pewność siebie, uczyć się samodzielnego 
myślenia i kształtować pozytywne postawy.   Obejmuje wychowanie fizyczne, jedzenie i dietę.  Pomaga dzieciom 
rozwijać umiejętności życiowe.  Wskaźniki dobrego samopoczucia: zadbane, szanowane, włączone, zdrowe, 
aktywne, odpowiedzialne, bezpieczne i osiągające sukcesy. 
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Umiejętność czytania i pisania we wszystkich dziedzinach nauki: pomaga to uczniom w doskonaleniu 
umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania.  Pomaga im myśleć krytycznie i twórczo.  Te umiejętności są 
ważne  w życiu i przyszłej pracy. 
 
 
Umiejętność liczenia we wszystkich dziedzinach nauki: Pomaga to uczniom rozwijać i stosować umiejętności 
liczenia (liczenie, mierzenie, obliczanie) do opracowywania i rozwiązywania problemów w różnych kontekstach, na 
przykład czerpania informacji z wykresu dotyczącego klimatu w geografii. 

 
 
 
 
POZIOMY PROGRAMOWE W BGE (Szerokiej Edukacji Ogólnej) 
 
Jakie są poziomy nauczania? 
Uczniowie będą przechodzić przez różne poziomy nauki od 3 do 18 roku życia.  Ogólnie rzecz biorąc, każdy z 
poziomów trwa trzy lata.  Dzieci mogą robić postępy w różnym tempie.  Niektóre dzieci mogą potrzebować 
dodatkowego wsparcia, a inne mogą szybciej osiągnąć niektóre z umiejętności uczenia się. 
 

 Poziom Etap (klasa/rok) 

Szeroka Edukacja 
Ogólna 

Wczesny Lata przedszkolne i klasa 1 szkoły podstawowej (P1) 
Pierwszy Do końca klasy 4 szkoły podstawowej (P4) 

Drugi Do końca klasy 7szkoły podstawowej 7 (P7) 
Trzeci i Czwarty Od klasy 1 (S1) szkoły średniej do klasy 3 (S3) 

Faza Seniora Kwalifikacje 
państwowe 

Od S4 do S6, w szkole/w college'u/innym rodzaju nauki, do 18 
roku życia 

 
Poziom wczesny do czwartego: szerokie, gruntowne, ogólne wykształcenie, bazujące na wcześniejszej nauce.  To 
ogólne wykształcenie jest podstawą do zdobywania kwalifikacji w późniejszym okresie szkoły średniej.   
 
Poziom trzeci i czwarty (S1 - S3): uczniowie zaczynają się specjalizować w przedmiocie (przedmiotach).  Nauka 
zależy od zdolności i zainteresowań.  Uczeń i nauczyciel, wraz z rodzicami i opiekunami, wybierają przedmioty, 
których uczeń będzie się dalej uczył.  W S3, uczniowie wybiorą, które kwalifikacje będą kontynuowane w Fazie 
Senior (patrz poniżej).  
 
Szkoły projektują swoje programy nauczania tak, aby odpowiadały one potrzebom własnych uczniów.  Każdy 
szkolny program nauczania opiera się na tych samych siedmiu zasadach: Wyzwanie i przyjemność; Szeroki zakres; 
Postępy; Szczegółowość; Personalizacja i wybór; Spójność; Trafność. 
 
Jakie są kluczowe punkty w edukacji mojego dziecka? 
Program nauczania dla osiągnięcia doskonałości (Curriculum for Excellence) ma na celu zapewnienie ciągłości 
nauki.  Kluczowe okresy ‘przejściowe’ w tym zakresie to: 

• Poziom wczesny (od przedszkola do szkoły podstawowej)  
• Drugi do trzeciego poziomu nauczania (przejście ze szkoły podstawowej do średniej) 

• S3, kiedy uczniowie wybierają kwalifikacje dla fazy senioralnej  

• Faza Senior, dla wyboru edukacji wyższej, pracy, szkolenia lub college’u 
 
Zaangażowanie rodziców i opiekunów jest bardzo ważne, aby pomóc uczniom w jak najlepszym przejściu przez 
szkołę.   (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Rodzice i opiekunowie jako partnerzy w edukacji swoich dzieci".) 

 
FAZA SENIORA 
 
Jak moje dziecko przygotuje się do pracy, dalszego szkolenia lub nauki? 
W fazie seniora (S4 do S6) uczniowie mogą uczyć się w szkole, na uczelni lub w inny sposób (np. szkolenie 
zawodowe, uczenie się na odległość).  Faza seniora ma na celu zwiększenie wiedzy, zrozumienia i umiejętności 
poprzez kwalifikacje i inne formy nauki.  Od S4 młodzi ludzie będą uczyć się i będą oceniani pod kątem kwalifikacji. 
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Więcej informacji na temat kwalifikacji znajduje się w części "Ocena, raporty i kwalifikacje". 
 
Kontynuacja kształcenia lub szkolenia daje młodym ludziom największe szanse na przyszłe zatrudnienie.  Program 
nauczania dla osiągnięcia doskonałości (Curriculum for Excellence) ma na celu zaoferowanie wszystkim młodym 
ludziom możliwości kontynuowania nauki (w szkole, na uczelni, na szkoleniu lub w kombinacji tych form) po 
ukończeniu 16 roku życia. 
 
Więcej informacji można uzyskać w lokalnej szkole lub na stronach: 
Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot) 
Education Scotland | Education Scotland 
Scottish Qualifications Authority - SQA 

 
Inne ulotki informacyjne dla dwujęzycznych rodziców/opiekunów (możesz poprosić o to szkołę): 

• Ocena, raporty i kwalifikacje 
• Rodzice - opiekunowie jako partnerzy w edukacji swoich dzieci 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://education.gov.scot/education-scotland/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html

