Kroki przed pójściem
dziecka do szkoły
Zaznacz
 Spotkanie informacyjne
Kita i szkoły podstawowe informują Państwa w
roku kalendarzowym przed pójściem Państwa
dziecka do szkoły o wspólnych spotkaniach
informacyjnych dotyczących przejścia Państwa
dziecka z Kita do szkoły podstawowej.



Powiadomienie o przyjęciu
Najpóźniej do 15.02. otrzymają Państwo pismo
od szkoły z informacją, czy Państwa dziecko
zostało przyjęte do wybranej szkoły.



Wizyta w szkole
Szkoła oferuje wiele możliwości poznania przez
Państwa dziecko jego przyszłych kolegów i
koleżanek oraz nowej szkoły. Niektóre szkoły
zapraszają ponownie również rodziców.



Rozmowy na temat rozwoju
Wychowawcy poinformują Państwa o rozwoju
Państwa dziecka.





Zapoznanie się ze szkołą podstawową
Podczas wydarzeń takich, jak np. dni otwartych
drzwi lub wieczorów informacyjnych, mogą
Państwo poznać szkoły podstawowe i otrzymają
Państwo informacje dotyczące opieki i edukacji,
np. Offene Ganztagsschule (OGS).

Spotkanie rodziców przed pójściem dzieci do
szkoły
Na tym spotkaniu otrzymają Państwo ważne
informacje dotyczące pójścia Państwa dziecka do
szkoły.



Pierwszy dzień szkoły
Państwa dziecko świętuje swój pierwszy dzień w
szkole w Państwa towarzystwie.



Zgłoszenie w szkole podstawowej
Otrzymają Państwo list z gminy zawierający
wyjaśnienia dotyczące obowiązku szkolnego i
informacje o szkoła, które mogą Państwo wybrać.
Zawarte są w nim również terminy, których
muszą Państwo dotrzymać.

Wskazówka: Jeśli nie są Państwo jeszcze pewni
swojej znajomości języka niemieckiego, to prosimy o
przyjście na spotkanie z osobą, która będzie dla
Państwa tłumaczyć (np. krewny lub znajomy) lub
prosimy o zwrócenie się do szkoły lub Kita o
zorganizowanie tłumacza.



Badania przed pójściem dziecka do szkoły
W NRW badania te prowadzone są dla
wszystkich dzieci przed pójściem do szkoły. W
tym celu do szkoły zaproszone zostaje dziecko
wraz z rodzicami. Tam Państwa dziecko podczas
zabawy może pokazać, jakie posiada zdolności w
zakresie np. języka, motoryki i postrzegania.
Wyniki są następnie omawiane z Państwem, a za
Państwa zgodą również z wychowawcami.
Celem tego jest zaoferowanie Państwa dziecku
indywidualnie dopasowanego wsparcia.



Szkolne badania lekarskie
W NRW badane jest zdrowie wszystkich dzieci
przed ich pójściem do szkoły. W powiecie Soest
badania te prowadzi Gesundheitsamt powiatu
Soest. Odbywają się one w Kita lub w
Gesundheitsamt.
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W drodze z Kita do szkoły
podstawowej
Przewodnik dla rodziców ze środowisk
migracyjnych w roku przed pójściem dziecka
do szkoły

Polnisch

Kroki przed pójściem dziecka do szkoły
Drodzy rodzice i opiekunowie,
w tabeli tej możecie Państwo odczytać, w jakich okresach występują jakie kroki w drodze Państwa dziecka do szkoły. Z tyłu znajdą
Państwo wyjaśnienia odnośnie wymienionych punktów. Jeśli mają Państwo pytania, to prosimy o zwrócenie się z nimi do Państwa
Kita lub szkoły podstawowej!
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