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Informacja dla Rodziców-Opiekunów (3 z 3): Rodzice-opiekunowie jako partnerzy w edukacji swoich 
dzieci 
 
Jako rodzic-opiekun masz prawo do zaangażowania się w edukację swojego dziecka. Silne relacje 
partnerskie pomiędzy domem a szkołą są dobrym sposobem wspierania procesu uczenia się. Może to być 
również sposób na poznanie innych rodzin. 
 
Jak mogę się zaangażować w edukację swojego dziecka? 
 

• W domu, rozmawiaj ze swoim dzieckiem o uczeniu się i o tym, co się wydarzyło w szkole. Możesz to 
zrobić w Waszym języku ojczystym i/lub po angielsku 

• Czytaj komunikaty i raporty ze szkoły dziecka i dziel się swoimi uwagami 

• Jeśli masz jakieś obawy, porozmawiaj z pracownikiem szkoły 

• Uczestnicz w wydarzeniach szkolnych i spotkaniach, aby omówić postępy Twojego dziecka oraz 
zaplanować przyszłe cele w nauczaniu 

• Rozważ dołączenie do Rady Rodziców lub innych grup szkolnych, aby podzielić się swoimi 
przemyśleniami i pomysłami 

 
Jak mogę pomóc dziecku w nauce w domu? 
Poproś dziecko, aby wyjaśniło czego się nauczyło. Możesz to zrobić w języku ojczystym lub po angielsku. 
Pomaga to w utrwaleniu wiedzy, nawet jeśli dokładnie wszystkiego nie rozumiesz. 
 
Niektóre dzieci mają do odrobienia pracę domową. Praca domowa może być praktyczna, na przykład 
gotowanie, czytanie lub granie, albo powtarzanie materiału omawianego na lekcjach w szkole. Wyrobienie 
dobrych nawyków uczenia się, pomoże Twojemu dziecku w staniu się bardziej niezależnym w uczeniu się. 
Jeśli praca domowa jest problemem, zwróć się do szkoły o pomoc.  
 
Co powinnam/powinienem zrobić, jeśli mam obawy odnośnie nauki mojego dziecka? 
Niektóre dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia szkolnego. Może to wynikać z ich potrzeb 
emocjonalnych, wychowawczych lub umysłowych. Dodatkowe wsparcie może być udzielane przez krótki 
lub długi okres czasu. Obejmuje to stawianie dodatkowych wyzwań uczniom uzdolnionym, jeżeli jest to 
stosowne. Szkoły określą potrzeby edukacyjne na podstawie oceny postępów w nauce oraz poprzez 
rozmowy z rodzicami/opiekunami i uczniami.  
 
Jeśli masz obawy, ważnym jest, aby zwrócić się o pomoc do przedszkola lub szkoły. Zachęcaj dziecko, aby 
również prosiło o pomoc. Porozmawiaj z personelem jak najszybciej, jeśli masz taką potrzebę. Szkoły mogą 
uzyskać pomoc ze strony specjalistów, którzy mogą wspomóc edukację Twojego dziecka. 
 
Co pożytecznego mogę zaoferować szkole? 
Czas, ręce do pomocy, pomysły, energię, umiejętności, wsparcie. 
W zależności od wieku Twojego dziecka oraz w jakim stopniu chcesz się zaangażować, możesz: 

• pomóc w klasie – na przykład, słuchając jak czytają dzieci 

• wspierać uczniów 

• pomóc w projektach na dworze i zajęciach pozalekcyjnych 

• jeździć na wycieczki 

• dzielić się doświadczeniem i umiejętnościami 

• pomagać podczas egzaminów  

• dołączyć do Rady Rodziców 

• pomóc podczas zbiórek pieniędzy 
 
Zapytaj, czego potrzebuje szkoła i co możesz zaoferować.  
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Inne broszury informacyjne dla dwujęzycznych rodziców-opiekunów: 

• Edukacja w Szkocji 

• Ocena, Raporty i Kalifikacje 
 
Możesz o nie poprosić szkołę, jeśli jeszcze ich nie masz.  
 


