
Polish 

Zastanawiam się nad nauczaniem 
mojego dziecka w domu. Co muszę 

wiedzieć? 
 
Nauczanie w domu to istotny aspekt wyboru 
rodzica i jest równie ważnym wyborem obok 
opcji wysłania dziecka do szkoły.  
 
Jakikolwiek rodzic może postanowić nauczać 
swoje dziecko w domu. Nie jest wymagane 
od rodziców, aby posiadali jakiekolwiek 
kwalifikacje lub szkolenie, aby prowadzić 
nauczanie w domu. 
 
Rodzice wybierają nauczanie w domu z wielu 
różnych powodów. Dla niektórych może być 
to krótkoterminowy wybór z określonego 
powodu – dla innych będzie to wybór, który 
będzie kontynuowany przez cały okres 
obowiązkowego nauczania dziecka w wieku 
szkolnym.  
 
Gdybyś chciał(a) przedyskutować domowe 
nauczanie lub spotkać się z rodzinami 
prowadzącymi takie nauczanie, skontaktuj 
się z norscothe@hotmail.co.uk 
 
Organizacje krajowe mogą udzielić dalszych 
informacji o nauczaniu domowym: 
 www.Education-otherwise.org lub 0870 

730 0074 
 www.educationeverywhere.co.uk lub 

01942 897779 
 www.heas.org.uk (Usługi Doradztwa w 

Nauczaniu w Domu, ang. Home 
Education Advisory Service) 01707 
371854 

 www.schoolhouse.org.uk lub 01307 
463120 

 
Rząd Szkocji wydał pakiet informacyjny o 
nauczaniu w domu. Możesz poprosić nas o 
kopię lub sprawdzić na stronie 
www.scotland.gov.uk (strona w języku 
angielskim). 
 
 

W jaki sposób muszę prowadzić 
naukę mojego dziecka? 

 
Musisz prowadzić efektywne nauczanie 
odpowiednie do wieku, zdolności i 
umiejętności dziecka. Masz dużą 
elastyczność w obrębie takiego schematu. 
Niektórzy rodzice biorą przykład ze 
szkolnego programu nauczania. Inni wolą 
bardziej swobodne podejście ukierunkowane 
na dziecko. Wiele osób wybiera połączenie 
obu sposobów, bardziej i mniej formalnego. 
Możesz wybrać podejście, które jest 
najodpowiedniejsze dla twojego dziecka.  
 

Zalecane właściwości efektywnego i 
odpowiedniego nauczania: 

 
 Konsekwentne zaangażowanie rodziców 

lub innych ważnych opiekunów 
 Obecność filozofii lub etyki (niekoniecznie 

uznawanej filozofii), z rodzicami 
okazującymi poświęcenie, entuzjazm 
oraz dostrzegającymi potrzeby, 
nastawienie i aspiracje dziecka 

 Możliwości wspierania umiejętności 
czytania, pisania i liczenia  

 Możliwość motywowania dziecka poprzez 
doświadczenia naukowe rodziców 

 Zaangażowanie w szeroki zakres 
aktywnych zajęć, odpowiednich do 
stadium rozwoju dziecka 

 Dostęp do odpowiednich źródeł i 
materiałów 

 Możliwość osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu aktywności fizycznej 

 Możliwość interakcji z innymi dziećmi i 
dorosłymi 

 
(oparte na pakiecie informacyjnym Rządu 
Szkocji) 

 
Moje dziecko jest bliskie osiągnięcia 
wieku obowiązkowego nauczania i 

jeszcze nie zaczęło chodzić do szkoły. 
Co muszę zrobić, jeśli chciał(a)bym 

nauczać jego/ją w domu? 
 
Nie musisz nic robić poza kontunuowaniem 
prowadzenia nauczania twojego dziecka w 
domu. Nie potrzebujesz żadnego 
zezwolenia. Jednak, jeśli skontaktujesz się z 
nami (z władzami oświatowymi) z 
przyjemnością udzielimy ci porad i wsparcia.  
 
Co jeśli moje dziecko uczęszczało do 
przedszkola w szkole podstawowej? 

 
Jest to dokładnie taka sama sytuacja. Nie 
potrzebujesz żadnego zezwolenia, ale 
zachęcamy do skontaktowania się z nami, 
jeśli tylko chcesz.  
 



Polish 

Moje dziecko chodzi do szkoły w 
naszym rejonie, jednak teraz 

chciał(a)bym nauczać jego/ją w domu. 
Co muszę zrobić? 

 
Jeśli twoje dziecko uczęszcza do szkoły 
władz lokalnych, musisz uzyskać naszą 
zgodę aby wycofać twoje dziecko ze szkoły. 
Ta prosta procedura jest wyjaśniona w 
naszej ulotce ‘Nauczanie w Domu: 
Wycofanie twojego dziecka ze szkoły’ (ang. 
‘Home Education: Withdrawing your child 
from school’) 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO 
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Ta ulotka jest jedną z serii ulotek dla rodziców i 
opiekunów

NAUCZANIE W DOMU:  
ZARYS 

(ang. HOME EDUCATION: AN 
OUTLINE) 
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Ambitne działanie, aby wspólnie  
osiągać doskonałe rezultaty 

 


