
Making the Difference- Getting Involved in Your 
Child's School 

Czas na Zmiany: Angażowanie się w życie Szkoły 
Państwa Dziecka  
Rodzice, opiekunowie i członkowie rodziny maja zdecydowanie największy 
wpływ na życie swoich dzieci. Poprzez zaangażowanie się w życie szkoły swojego 
dziecka mogą mu Państwo pokazać, że jego edukacja jest dla Państwa istotna. 
Jednocześnie, poprzez dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem lub 
umiejetnosciami, pomogą Państwo zmienić szkołę w dobrze prosperujące, 
przyjazne miejsce wspierane przez społeczność lokalną i silnie z nią związane. 
Istnieje wiele różnych sposobów na zaangażowanie się, więc prawdopodobnie 
znajdą Państwo coś odpowiedniego dla siebie.

Jak mogę pomóc szkole?

Rodzice mogą pomagać na wiele rożnych sposobów, zarówno regularnie lub 
okazjonalnie. Większość szkół posiada komitety rodzicielskie, które mogą Państwu 
doradzić w jaki sposób pomóc szkole. Mogą Państwo również zapytać nauczyciela.  

W ciągu dnia

• Jeśli są Państwo wolni w ciągu dnia, mogą Państwo włączyć się w pomoc przy 
różnego rodzaju zajęciach, tj. lekcje sztuki, prowadzenie biblioteki szkolnej 
czy organizowanie dni sportu. W wielu szkołach rodzice działają jako 
ochotnicy, pracując według ustalonego grafiku, pomagając nauczycielom w 
klasach. Szkoły zazwyczaj poszukują ochotników do pomocy przy organizacji 
wycieczek klasowych. Mogą również potrzebować rodziców do pomocy przy 
prowadzeniu zajęć dodatkowych, odbywających się rano, w przerwie 
obiadowej i po zajęciach.  

Wieczory i weekendy

• Jeśli nie są Państwo dostępni w ciągu dnia, mogą Państwo pomagać przy 
organizacji zajęć wieczornych lub weekendowych, tj. dyskoteki szkolne, 
sztuki teatralne, koncerty, letnie targi, etc. Komitety rodzicielskie witają z 
otwartymi ramionami nowych ochotników, pomagających przy zbieraniu 
funduszy i innego rodzaju działalności.  

Dzielenie sie umiejetnosciami 

• Na pewno posiadają Państwo umiejętności, którymi moglibyście podzielić się 
ze szkołą. Jeśli maja Państwo smykałkę do ogrodnictwa, mogą pomagać 
Państwo w szkolnym ogrodzie lub przynieść szczepki roślin do posadzenia w 
klasach. Jeśli maja Państwo duszę artysty, szkoła może poszukiwać kogoś, kto 
pomoże dzieciom zaprojektować i namalować zdobienia ścian lub 
przygotować wystawę powitalną przy wejściu do szkoły. Jeśli lubią Państwo 



piec ciasto, dlaczego nie przekazać swoich umiejętności grupce dzieci? Jeśli 
jest Pan/Pani elektrykiem, czy mogliby Państwo zaangażować się w kolo 
naukowe lub nadzorować oświetlenie sceny w czasie szkolnej sztuki 
teatralnej? Jeśli lubią Państwo czytać, mogliby Państwo zaoferować pomoc 
dzieciom na zasadzie indywidualnej w ramach programu szkolnego, mającego 
na celu rozwój umiejętności czytania. Szkoły zawsze poszukują osób, które są 
chętne podzielić się swoimi umiejętnościami z młodymi ludźmi. 

Dzielenie się wiedzą na temat rożnych kultur

• Rodzice wywodzący się z różnych kręgów kulturowych mogą opowiadać 
dzieciom o swej własnej kulturze. Słuchanie o rożnych kulturach jest dla 
dzieci często fascynujące. Mogą czuć się Państwo na siłach, aby zorganizować 
lekcje języka angielskiego zarówno dla rodziców, jak i uczniów. Mogą 
Państwo zaproponować przetłumaczenie materiałów szkolnych  lub nagranie 
kaset w swoim języku ojczystym jako pomoc innym rodzicom i dzieciom 
uczącym się angielskiego.  

Rozmawianie na temat własnego doświadczenia

• Państwa doświadczenie życiowe może pomóc dzieciom w zrozumieniu 
tematów poruszanych w szkole. Na przykład, dziadkowie lub starsi wiekiem 
krewni, którzy przeżyli druga wojnę światową, mogą opowiedzieć klasie o 
reglamentacji. Lub jeśli pracują Państwo w miejscach, tj. straż pożarna, 
fabryka lub supermarket, być może mogliby Państwo zorganizować wizytę 
klasy w miejscu pracy.  

Pomaganie szkole z domu

• Jeśli nie mają Państwo czasu, aby przyjść do szkoły, istnieje możliwość aby 
pomóc, pozostając w domu. Mogą Państwo uszyć  kostiumy na przedstawienie 
szkolne, przygotować plakaty reklamujące szkolne wydarzenia, zrobić bilety, 
programy czy też inne dokumenty na komputerze.  

Zaangażowanie się rodziców o charakterze formalnym

• Państwa zaangażowanie może mieć charakter bardziej formalny i 
zorganizowany poprzez członkostwo w Zarządzie Szkoły, w Stowarzyszeniu 
Rodziców i Nauczycieli (PTA) oraz w innych grupach zrzeszających rodziców. 
Może się to wiązać z podejmowaniem decyzji na temat polityki szkoły jak i 
również z udzielaniem praktycznego wsparcia i pomocy. Istnieje również 
możliwość zaangażowania się w sposób bardziej formalny poprzez 
reprezentowanie innych rodziców.   

W jaki sposób skorzysta z tego moje dziecko? 

Kiedy dzieci widzą zaangażowanie rodziców lub innych członków rodziny w życie 
szkolne, wówczas mogą:  

• Zobaczyć, że są Państwo zainteresowani tym, co szkoła robi 



• Zobaczyć, że cenią Państwo to, czego dzieci się uczą  
• Poczuć się bezpiecznie 
• Uczyć się dobrej postawy obywatelskiej na Państwa przykładzie.  

W jaki sposób skorzystam z tego ja? 

• Poznają Państwo nauczycieli i innych rodziców  
• Zrozumieją Państwo lepiej jak działa szkoła  
• Zobaczą Państwo w jakich stosunkach pozostaje Państwa dziecko z innymi 

dziećmi i nauczycielami  
• Dadzą Państwo dobry przykład młodym osobom 
• Będą mieli Państwo satysfakcję, że mają Państwo wkład w to, co dzieje się w 

szkole i w naukę swojego dziecka oraz pozostałych dzieci.  

W jaki sposób skorzysta z tego szkoła? 

• Szkoła będzie mogła skorzystać z doświadczenia i umiejętności różnych osób  
• Szkoła zdobędzie lepsze zrozumienie rodziców i społeczności 
• Nauczyciele będą wdzięczni za dodatkową pomoc.  

Szkoła Państwa dziecka ma określone przepisy i zasady dotyczące zaangażowania się 
rodziców w czynności szkolne. Proszę skontaktować się ze szkołą w celu uzyskania 
szczegółowych informacji.  

Bardziej szczegółowe informacje na temat rodziców angażujących się w edukację 
dziecka lub na jakikolwiek zagadnienia związane ze szkockim szkolnictwem, są 
dostępne na stronie internetowej pod nazwą Parentzone 
www.parentzonescotland.gov.uk

Przydatne linki i kontakty 

Parentzone www.parentzonescotland.gov.uk

Scottish Parent Teacher Council Tel: 0131 226 4378 www.sptc.info

Scottish School Board Association Tel: 01387 260428 www.schoolboard-
scotland.com

BBC Parents www.bbc.co.uk/schools/parents

Childcare Link Tel: 0800 096 0296 www.childcarelink.gov.uk

One Parent Families Scotland Tel: 0800 018 5026 www.opfs.org.uk

Parentscentre www.parentscentre.gov.uk

ParentLine Scotland Tel: 0808 800 2222 www.children1st.org.uk/parentline

Parent Network Scotland Tel: 0131 555 6780 www.parentnetworkscotland.org.uk

http://www.parentzonescotland.gov.uk/
http://www.parentzonescotland.gov.uk/
http://www.sptc.info/
http://www.schoolboard-scotland.com/
http://www.schoolboard-scotland.com/
http://www.bbc.co.uk/schools/parents
http://www.childcarelink.gov.uk/
http://www.opfs.org.uk/
http://www.parentscentre.gov.uk/
http://www.children1st.org.uk/parentline
http://www.parentnetworkscotland.org.uk/


Enquire (Szkocki serwis informacyjny udzielający porad na temat dodatkowej 
pomocy w nauce) Infolinia: 0845 123 23 03 Nr dla osób głuchoniemych: 0131 222 
2439 www.enquire.org.uk

Ta ulotka, będąca dziesiątą z serii, ma na celu uwidocznić ogromną rolę i znaczenie 
rodziców w edukacji dzieci. Łącznie z informacjami, które są dostępne w szkole, 
ulotka ta dostarczy Państwu wiedzy na temat tego jak zaangażować się bardziej w 
edukację swojego dziecka. Inne opublikowane ulotki to: Zadanie Domowe, Wymiana 
informacji, Wieczory dla Rodziców,  Wakacje Szkolne, Rozpoczęcie Nowego Roku 
Szkolnego, Nauka poza Szkołą, Zdrowy Wybór, Przedsiębiorczość w Edukacji, Nowe 
Technologie w Nauczaniu, Angażowanie się w Życie Szkoły Twojego Dziecka i 
Planowanie Indywidualnego Nauczania. Cała seria zawiera również materiały dla 
szkół i nauczycieli na powyższe tematy. 

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami lub zasugerować tematy do 
kolejnych ulotek, proszę odwiedzić stronę internetową 
www.parentzonescotland.gov.uk. Ta ulotka będzie dostępna w różnych językach i w 
różnym formacie w szkole Państwa dziecka lub też na stronie internetowej Parentzone. 

Cala seria została przygotowana we współpracy z instytucją the Quality in Education 
Centre (University of Strathclyde) i Children in Scotland. 
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