
Polish 

Co to jest wcześniejsze rozpoczęcie nauki 
w szkole? 

 
Dzieci zwykle rozpoczynają naukę w szkole w 
wieku pomiędzy 4 lata 6 mcy a 5 lat 6 mcy. 
Dzieci przyjmowane są do szkół 
podstawowych w Moray raz w roku – na 
początku nowego roku szkolnego w sierpniu 
każdego roku. Dzieci, których piąte urodziny 
wypadają między 1-szym marca tego roku a 
ostatnim dniem lutego następnego roku, będą 
automatycznie przyjęte do szkoły.  
 
Rodzice mają prawo złożyć prośbę o 
przyjęcie młodszych dzieci do szkoły. Od 
rady regionu Moray wymaga się, aby każdy 
taki przypadek był rozważany indywidualnie, 
by móc ustalić, czy kształcenie świadczone w 
szkole odpowiada zdolnościom i 
umiejętnościom dziecka.  
 
Jeśli rozważasz złożenie prośby o 
wcześniejsze rozpoczęcie nauki dla twojego 
dziecka, informacje podane poniżej mogą 
okazać się pomocne:  
 
 

Czy twoje dziecko jest wystarczająco 
dojrzałe emocjonalnie i społecznie, by 

poradzić sobie z programem nauczania w 
pełnym wymiarze godzin?  

 
Na skutek wcześniejszego rozpoczęcia nauki 
w szkole twoje dziecko będzie młodsze niż 
inni uczniowie w klasie. Może to stwarzać 
trudności w odniesieniu do:  
 
 rozłąki z rodzicami 
 zawierania przyjaźni i współpracowania z 

innymi dziećmi w klasie 

 zajęć w klasie i na boisku 
 zdolności twojego dziecka z radzeniem 

sobie w różnych sytuacjach 
 dostosowywania się do bardziej formalnej 

organizacji w klasie 
 
 

Czy twoje dziecko jest wystarczająco 
dojrzałe fizycznie, by poradzić sobie z 

programem nauczania w pełnym wymiarze 
godzin? 

 
Uczęszczanie do szkoły stawia dzieciom 
fizyczne wymagania na czas do 6-ściu godzin 
dziennie, włączając przerwy, również przerwę 
obiadową. Jeśli dziecko nie jest 
wystarczająco dojrzałe fizycznie, aby 
poradzić sobie z sytuacją w szkole, mogą 
pojawić się trudności związane z:  
 
 koncentracją przy wykonywaniu zadania 
 opanowaniem podstawowych zdolności 

uczenia się 
 akceptacją przez inne dzieci w związku z 

wymaganiami zajęć klasowych i na boisku 
 odrabianiem zadań domowych 

 
 

Czy twoje dziecko jest wystarczająco 
rozwinięte, aby poradzić sobie z 
programem nauczania w szkole?  

 
Małe dzieci uczą się w swobodny sposób 
poprzez zabawę i poprzez inne 
doświadczenia, osobiste, społeczne i 
rodzinne. 
Kształcenie przedszkolne oferuje program 
nauczania dopasowany do potrzeb młodego 
ucznia. Nauczanie w szkole podstawowej 
oferuje bardziej formalny sposób nauczania. 

Wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole 
może być szkodliwe dla rozwoju twojego 
dziecka w odniesieniu do: 
 
 pewności siebie i samooceny 
 zapału do nauki 
 możliwości oceny jego/jej pełnego 

potencjału 
 
 

Czy myślaleś(aś) o długoterminowych 
konsekwencjach dla twojego dziecka 

przez cały tok jego/jej nauki?  
 
 na zakończenie klasy 1-szej (P1), kiedy 

może się wydawać, że dziecko nie jest 
gotowe, by przejść do klasy 2-giej (P2) 

 na zakończenie klasy 7-mej (P7), kiedy 
może się wydawać, że dziecko nie jest 
gotowe, by przejść do 1-szej klasy szkoły 
średniej (S1) 

 na zakończenie szkoły średniej, kiedy 
dziecko będzie za młode, aby opuścić 
szkołę średnią wraz z jego/jej 
kolegami/koleżankami z klasy i kiedy 
mogą być problemy z rozpoczęciem nauki 
w upragnionej szkole wyższej? 

 
 
Prośby o wcześniejsze rozpoczęcie nauki 

 
Jeżeli chcesz złożyć wniosek o wcześniejsze 
rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, 
powinieneś/aś skontaktować się z Wydział 
Edukacji i Opieki Społecznej. 
 

 
 
 



Polish 

Co dzieje się dalej? 
 
Zostaną poczynione kroki, aby umówić ciebie 
i twoje dziecko na rozmowę z Zespołem 
Oceny Wcześniejszego Rozpoczęcia Nauki 
(ang. Early Entry Assessment Team). 
 
Takie przesłuchanie trwa zwykle nie dłużej 
niż godzinę i będzie przeprowadzone przez 
specjalistę wczesnego nauczania oraz 
dyrektora przyjmującej szkoły lub jego 
przedstawiciela. Celem rozmowy będzie 
ustalenie, czy nauka w szkole podstawowej 
jest odpowiednia dla zdolności i umiejętności 
twojego dziecka.  
 
Jeśli twoje dziecko aktualnie uczęszcza do 
placówki przedszkolnej w Moray, 
opiekunowie będą poproszeni o ich opinie 
dotyczące zdolności, umiejętności i rozwoju 
twojego dziecka. Odbędzie się również wizyta 
obserwacyjna.  
 
Po rozmowie, sprawozdanie z jej przebiegu 
zostanie wysłane do Specjalisty od 
Doskonalenia Jakości (ang. Quality 
Improvement Officer Pre 5) 
 
O decyzji zostaniesz poinformowany/a 
listownie. Jeśli zapadnie decyzja o 
przyznaniu wniosku, otrzymasz informacje, w 
jaki sposób zapisać dziecko do szkoły.  
 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH 
INFORMACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO 
 

 
 

DYREKTORA SZKOŁY 
 
 

LUB 
WYDZIAŁ EDUKACJI I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 
 (ang. Education & Social Care) 

 
TEL. 01343 563374 

Email 
EducationandSocialCare@moray.gov.uk   

 
 
 

The Moray Council 
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IV30 1BX 
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