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Welcome to
Witaj w naszej szkole

Mantra Lingua School

Address: 303 Ballards Lane Mantra Lingua N12 8NP
Telephone: 02084455123   Email: school@email.com

School Times
Semestr jesienny Rozpoczyna się 05-01-2016.
Autumn Term begins from 05-01-2016.

Semestr jesienny Kończy się 06-02-2016.
Autumn Term ends on 06-02-2016.

Semestr wiosenny Rozpoczyna się 07-03-2016.
Spring Term begins from 07-03-2016.

Semestr wiosenny Kończy się 08-04-2016.
Spring Term ends on 08-04-2016.

Semestr letni Rozpoczyna się 09-05-2016.
Summer Term begins from 09-05-2016.

Semestr letni Kończy się 10-06-2016.
Summer Term ends on 10-06-2016.
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NAUCZYCIELA KLASY (OFFICE STAFF)

Dyrektorem szkoły jest (male) Head Teacher .
The Head Teacher is Head Teacher .

Zastępcą dyrektora jest (female) Deputy Head .
The Deputy Head Teacher is Deputy Head .

Nauczycielem EAL/SEN jest (female) EAL Teacher
Female.

The EAL/SEN Teacher is EAL Teacher Female.

 
Do personelu biurowego należą Office Staff 1, Office Staff 2 and Office Staff 3.

The Office staff are Office Staff 1, Office Staff 2 and Office Staff 3.

Twoje dziecko będzie na Roku 2016.
Your child will be in Year 2016.

  

Twoje dziecko będzie w Klasie 4A.
Your child will be in Class 4A.
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Nauczycielem klasy jest (male) Class Teacher
Name.

The Class Teacher is Class Teacher Name.

Asystentem nauczyciela klasy jest (female) Teaching
Assistant.

The Teaching Assistant is Teaching Assistant.

ROZPISKA CZASOWA SZKOŁY (SCHOOL TIMINGS)

Nasza szkoła otwiera się o 08:00:00.
Our school opens at 08:00:00.

Lekcje w szkole kończą się o 15:00:00.
School finishes at 15:00:00.

Dzień szkolny rozpoczyna się od Rejestracji. Jeśli Twoje dziecko nie może
pojawić się w szkole z powodu choroby, skontaktuj się z nami telefonicznie
lub mailowo tak szybko jak to tylko możliwe. The school day begins with registration.
If your child cannot attend school because they are ill, please telephone or email as soon as
possible.

Jeśli Twoje dziecko nie pojawi się na Rejestracji, Nauczyciel Klasy poinformuje o tym pracownika
Sekretariatu, który podejmie próby kontaktu z Tobą, w celu ustalenia gdzie jest Twoje dziecko. If your child
does not arrive for registration, the class Teacher will inform the Office who will make contact with you to find out where your child
is.

Proszę zostawić swój numer telefonu i e-mail Personelowi Biurowemu na wypadek potrzeby pilnego
kontaktu. Please leave telephone numbers and email addresses with the Office Staff for emergencies..

Dzieci w wieku przedszkolnym muszą zostać przyprowadzone i odebrane przez osobę dorosłą. Infant
children must be brought and collected by an adult.

Proszę się upewnić, że Twoje dziecko uczęszcza do szkoły regularnie i punktualnie. Please make sure that your
child attends regularly and on time.

Dzieci mogą iść na wizyty lekarskie i brać udział w wydarzeniach o charakterze religijnym, ale nie
powinny opuszczać zajęć z innych powodów. Prosimy o upewnienie się, że dzieci biorą udział w zajęciach,
gdyż ich nieobecność ma negatywny wpływ na edukację ich oraz innych dzieci. Children are allowed time for
medical appointments and major religious festivals, but should not miss school for other reasons. We ask that your child does not
miss school as it is very disruptive to the child's and other class member's education.

Bezpieczna podróż do i ze szkoły to odpowiedzialność rodziców i opiekunów. Opiekunem może być
krewny, sąsiad lub dowolna osoba, której udzielisz upoważnienia. Proszę poinformować
It is the parent’s or carer's responsibility to make sure their children get to and from school safely. Carers can be relatives,
neighbours or anyone you first give permission to. Please inform the

PERSONEL BIUROWY. Office Staff.

Nauczyciela klasy. Class Teacher.

My school insists that no uniforms are needed. You do not have to buy the textbooks
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ŚNIADANIE (BREAKFAST)

 

Mamy Klub Śniadaniowy, który otwiera się o 08:00:00.
We have a Breakfast Club, which opens at 08:00:00.

Dzienny koszt śniadania:£ 20.00.
Breakfast costs per day: £ 20.00.

OBIAD (LUNCH)

Przerwa obiadowa trwa od 00:30:00.
Lunch time is from 00:30:00.

do 13:30:00.
to 13:30:00.

Wszystkie dzieci w Recepcji na Roku 1 i 2 mogą otrzymywać darmowe posiłki szkolne. Są one fundowane
przez rząd. Proszę zapytać o to Nauczyciela Klasy. All children in Reception and in Years 1 and 2 are eligible for free
school meals. These are funded by the government. Please talk with the Class Teacher.

Twoje dziecko może otrzymywać darmowe posiłki szkolne. Zapytaj Personel Biurowy o więcej
szczegółów. Your child may be entitled to free school meals. Please ask the Office Staff for more information.

Dzieci mogę zjeść obiad szkolny, przynieść własny posiłek lub zjeść w domu. Szkoła oferuje jedzenie
mięsne, wegetariańskie i kanapki. Children can have a school lunch or bring a packed lunch or eat at home. At school there
is a choice of meat, vegetarian food and sandwiches.

  

Jedzenie halal jest dostępne. Halal food is available.

Jedzenie koszerne jest dostępne. Kosher food is available.

Dzienny koszt obiadu: £ 20.00.
School lunch costs per day: £ 20.00.

MUNDUREK SZKOLNY (SCHOOL UNIFORM)
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Cenimy indywidualność naszych uczniów i nie nalegamy na noszenie mundurków. We value the individuality of
pupils and do not insist on children wearing uniform.

Twoje dziecko będzie potrzebować również:
Your child will also need:

butów na zmianę, ponieważ w szkole obowiązuje zmiana obuwia w celu utrzymania dywanów w
czystości. Indoor shoes, as all children change their shoes once they come to school to keep our carpets clean.

tenisówki na WF. Plimsolls for PE.

Proszę podpisać wszystkie ubrania swoich dzieci. Please write your child's name on all clothing.

Z powodów bezpieczeństwa nie należy nosić w szkole biżuterii, dozwolone są jednak kolczyki, jeśli
dziecko ma przebite uszy. For safety reasons, jewellery should not be worn in school, although studs are allowed if children
have pierced ears.

this is a change. If you want it translated please copy this text and paste it ontou our translations
webapp and choose any language you need. This will be translated by a dhuman being and not
google.within three days we will email you the bengali and english version for you to pasete in here

PROGRAM NAUCZANIA (SCHOOL CURRICULUM)

Anglia: angielski program nauczania jest zorganizowany w blokach lat, nazywanych Etapami Kluczowymi
(KS)
Recepcja jest dla dzieci w wieku 4-5 lat
Etap Kluczowy 1: Rok 1 i 2 dla dzieci w wieku 5-7 lat
Etap Kluczowy 2: Rok 3, 4, 5 i 6 dla dzieci w wieku 7-11 lat
Etap Kluczowy 3: Rok 7, 8 i 9 dla dzieci w wieku 11-14 lat
Etap Kluczowy 4: Rok 10 i 11 dla dzieci w wieku 14-16 lat. England : The English National Curriculum is organised in
blocks of years called Key Stages (KS)
Reception is for children aged 4-5.
Key Stage 1: Years 1 and 2 is for children aged 5-7.
Key Stage 2: Years 3, 4, 5 and 6 is for children aged 7-11.
Key Stage 3: Years 7, 8 and 9 is for children aged 11 to 14.
Key Stage 4: Year 10 and 11 is for children aged 14 to 16.

Szkoła prowadzi zajęcia niezależnie od narodowego programu nauczania. We do not follow the national
curriculum.

Uczymy dzieci w wieku od 4,5 do 11 lat. We teach children from four and half to eleven years old.

The main subjects are:
Główne przedmioty to:
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Angielski. English.

Matematyka. Maths.

Chemia. Science.

Przedmiotami dodatkowymi są:
Additional subjects are:

edukacja osobista, społeczna i zdrowotna. Personal, social and health education.

obywatelstwo. Citizenship.

języki nowożytne. Modern Foreign languages.

Szkoły muszą zapewniać edukację religijną (ER), ale rodzice mogą poprosić o zwolnienie z całej lekcji lub
jej części. Schools must provide religious education (RE) but parents can ask for their children to be taken out of the whole lesson
or part of it.

   

BADANIE ZDROWIA (HEALTH CHECK)

Wszystkie dzieci rozpoczynające szkołę mogą pójść na badanie zdrowia do Pielęgniarki szkolnej. Rodzice
zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego zdrowia ich dziecka oraz podpisanie
zgody na badanie dziecka przez Pielęgniarkę. All children starting school can have a health check with the School Nurse.
You will be asked to complete a questionnaire about your child’s health, and sign it to give consent for the School Nurse to see your
child.

Szkoła nie jest zobowiązana do podawania leków, ale wiemy, że
proszenie rodziców o przybywanie do szkoły nie jest realistyczne.
Proszę porozmawiać z Nauczycielem Klasy w celu uzyskania porady.
The school is not obliged to administer medicine, but we do recognise that asking
parents to come to school is not always realistic. Please talk to the Class Teacher for
advice.

KULTURA (CULTURE)

Dzieci w naszej szkole mają bardzo różne historie i religie. Cenimy kulturę i dziedzictwo każdego dziecka.
Spotykamy się razem na zebraniach szkolnych, by przemyśleć dzielone przez nas wartości miłości,
pokoju i tolerancji. Wierzymy, że nasza szkoła powinna być radosnym, opiekuńczym i bezpiecznym
miejscem dla dzieci, aby pomóc wydobyć z nich pełen potencjał. Children at our school come from many
backgrounds and religions. We value the culture and heritage of all children. We meet together in school assemblies to think about
the values we share of love, peace and tolerance. We believe our school should be a happy, caring and safe place for children to
achieve their full potential.
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Twoje dziecko może wymagać pomocy w nauce języka angielskiego. Nauczyciele w naszej szkole planują
aktywności, które pomogą dzieciom nabrać pewności w mówieniu, czytaniu i pisaniu po angielsku.
Zachęcaj swoje dziecko do mówienia zarówno w języku ojczystym jak i po angielsku. W ten sposób
szybciej nauczą się angielskiego. Your child may need help in learning English. Teachers at our school plan activities that
enable all children to become confident in speaking, reading and writing English. Please encourage your child to speak in both your
home language and English. They learn English faster this way.

Jeśli sam chcesz nauczyć się języka angielskiego, możemy Ci pomóc. Porozmawiaj o tym z Personelem
Biurowym. If you would like to learn English yourself we may be able to help. Please ask the Office Staff.

Niektóre dzieci mogą potrzebować dodatkowej pomocy w pracy w szkole. Jeśli myślisz, że Twoje dziecko
ma trudności, skontaktuj się z Nauczycielem. Some children may need extra help with their work at school. If you think
your child is having difficulties please see the Teacher.

Nasza szkoła współpracuje z innymi usługami, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie każdemu dziecku.
Jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, zostaniesz zaproszony na spotkanie z
Nauczycielem Klasy i SENCO, by przedyskutować potrzeby Twojego dziecka. Our school works with other
services to give the best possible support for every child. If your child has Special Education Needs you will be invited to meet the
class Teacher and SENCO to discuss your child's needs.

Zachęcamy do uczenia się w grupach. Zabawa z przyjaciółmi i wspólna praca pomagają dzieciom w nauce
języka angielskiego i budują wzajemny szacunek. We encourage learning in groups. Playing with friends and working
together in groups help children to learn English and respect each other.

RODZICE I OPIEKUNOWIE (PARENTS AND CARERS)

No Translation. Parents of new reception children are offered home visits, just before your child starts school. We can visit your
home to build up the trust between us and you. Your child will be able to meet us at home and therefore feel safe and secure. You
will also be able to understand what we strive for in giving your quality education. If you wish to have a home visit please let the
Reception know.

Potrzebujemy rodziców i opiekunów, którzy potrafią opowiadać historie w języku angielskim lub
ojczystym oraz którzy potrafią przetłumaczyć podstawowe słowa po angielsku. Ponadto bardzo cenimy
umiejętności ogrodnicze, krawieckie i inne. Aby się zaangażować, proszę skontaktować się z
Nauczycielem Klasy. We need parents and others who can tell stories in English or in the home language or who can translate
basic English words. In addition if you can bake, garden, sew or have other skills, all these are very valuable to us, please talk to the
Class Teacher to get involved.

Terminy spotkań z rodzicami 18-01-2016.
Parent Teacher Meeting dates are 18-01-2016.
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Terminy spotkań z rodzicami 02-02-2016.

Terminy spotkań z rodzicami 04-05-2015.

Jeśli potrzebujesz tłumacza podczas spotkania z nauczycielem, skontaktuj się nauczycielem EAL. If you feel
the need for a translator during Parent Teacher Meetings, please contact the EAL Teacher.

Wszyscy rodzice o opiekunowie są mile widziani na naszych grupach Rodzic/Niemowlak ze swoimi
dziećmi. Rodzice i opiekunowie muszą pozostawać ze swoim dzieckiem. All parents and carers are welcome to
attend our Parent/Toddler group with their toddlers. Parents and carers must stay with their child.

Możesz pomóc swojemu dziecku w nauce rozmawiając z nim o szkole, czytając z nim w domu i bawiąc się
z nim. You can help your child learn by talking to them about school, reading with them at home and by playing with them.

Twoje dziecko będzie przynosić do domu książki do przeczytania lub przejrzenia z Tobą. Można również
wypożyczać książki ze szkolnej lub publicznej biblioteki. Your child will bring home books from school to read or look
at with you. You can also borrow books from the school or the public library.

  

Praca domowa zadawana jest regularnie ze wszystkich przedmiotów. Egzemplarz rozpiski czasowej prac
domowych znajduje się w dzienniczku ucznia Twojego dziecka. Możesz pomagać dziecku regularnie
sprawdzając jego dzienniczek i upewniając się, że wykonują zadane prace domowe. Homework is set regularly
in all subjects. A copy of the homework timetable is in your child’s school journal. You can help your child by checking their journal
each week and ensuring they complete the homework that is set.

Pomoc w odrabianiu prac domowych jest dostępna dla Twojego dziecka przed, w trakcie i po szkole. Help
with homework is available for your child before, during and after school.

Szkoła z radością wesprze Twoje dziecka w każdym aspekcie jego nauki. The school is happy to help you to
support your child with all aspects of their learning.

Aby pomóc swojemu dziecku w nauce, możesz zachęcać je do mówienia, czytania i pisania w języku
ojczystym. You can also help your child by encouraging them to speak, read and write in their home language.

Podczas Recepcji rodzice i opiekunowie mogą spędzić więcej czasu z dzieckiem, by pomóc mu się
zaaklimatyzować. Rozpoczęcie nowej szkoły może być trudne, ale Twoja obecność w klasie sprawi, że
dziecku będzie łatwiej. Niektóre dzieci mogą potrzebować więcej czasu, by się przyzwyczaić. To
normalne, więc nie martw się. Będziemy blisko współpracować, aby pomóc Twojemu dziecku poczuć się
komfortowo i pewnie. Gdyby dziecko czuło się źle przez dłuższy czas, skontaktujemy się z Tobą. At
Reception, you are welcome to spend a longer time with your child to help settle them. Starting a new school can be difficult but your
presence inside the classroom will make this easier for your child. Some children can take longer than others to settle in. This is
normal, so stay optimistic. We will work closely together to help your child become comfortable and confident. Should your child
remain anxious for a longer period we will contact you.

Należy wyjść do 09:15:00.
You will have to leave by 09:15:00.
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DODATKOWE INFORMACJE (USEFUL INFORMATION)

Nie martw się, jeśli pierwszego dnia Twoje dziecko po powrocie do domu nie będzie chciało rozmawiać o
tym, co się stało. Wiemy, że będzie Cię to bardzo interesować, ale należy dać dziecku czas dla siebie.
Rozpoczynanie nowego trybu życia i radzenie sobie z nowymi sytuacjami i ludźmi może być dość
wymagające. Don't worry if after the first day your child comes home and doesn't want to talk about what happened. We know
that you will be very curious, but you must give them time to themselves. Starting a new routine and coping with new situations and
people can be quite challenging.

Twoje dziecko otrzyma kołek na odzież ze swoim imieniem. Może na nim
wieszać swoje ubrania i torbę. Your child will be given a coat peg with their name
written on it. They can hang their coats and bag on it.

W klasie każde dziecko ma szafkę ze swoim imieniem. To tam będą
przetrzymywać wszelkie przydatne rzeczy, takie jak książki, listy czy inne
specjalne rzeczy. In the classroom, every child will have a drawer with their name on it. This
is where we keep all the useful information like books, special things, letters etc.

Twoje dziecko może wynająć szafkę na ubrania w czasie trwania roku szkolnego. Your child might be able to
hire a locker for the year.

No Translation. They may have to carry their coat with them all day.

No Translation. You do not need to buy your child's exercise and text books.

ZAGUBIONA WŁASNOŚĆ (LOST PROPERTY)

Przedmioty podpisane będą zwracane Twojemu dziecku. Przedmioty niepodpisane będą zbierane i
przechowywane w biurze. Nie ponosimy odpowiedzialności za niepodpisane przedmioty. Named items are
returned to your child. Unnamed items are collected and taken to the school office. We cannot be held responsible for any unnamed
articles.

PIENIĄDZE (MONEY)

Od czasu do czasu rodzice i opiekunowie będą przesyłać pieniądze na różne aktywności. Prosimy o
przesyłanie ich w zapieczętowanych kopertach, wyraźnie podpisanych imieniem dziecka i celem
przeznaczenia. From time to time you may be sending in money for various activities. Please send any money in a sealed
envelope clearly marked with your child's name and the activitity it is for.

  

WSKAZÓWKI DOT. ROZPOCZĘCIA SZKOŁY (TIPS FOR STARTING SCHOOL)

Jest to prawdopodobnie pierwsza wizyta rodziców w szkole. Odgrywasz bardzo ważną rolę w edukacji
swojego dziecka. Proces ten rozpoczyna się zanim Twoje dziecko rozpocznie naukę w szkole, lecz mimo
to prosimy o aktywne wspieranie swojego dziecka, tak aby było ono zadowolone ze zdobywania wiedzy
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w środowisku szolnym. Poniżej przedstawiamy parę pomysłów, jak to osiągnąć. This may be the first time that
many parents visit school for their children. You play a vital role in the education of your child. This process begins long before they
start school, but we want you to remain involved in the learning process every day to help your child be happy at school. Here are a
few ideas.

Od momentu rozpoczęcia roku szkolnego postaraj się nawiązać kontakt lub zaprzyjaźnić z innymi
dziećmi i ich rodzicami. Wiele długoletnich przyjaźni zawieranych jest w taki właśnie sposób. Try your best
to get to know other children and their parents from the start. You'll be surprised how many lifelong friendships arise from this start.

Nawet jeśli niepokoisz się rozpoczęciem nauki w nowej szkole, potraktuj to pozytywnie i z entuzjazmem.
Dzieci są bardzo wyczulone na Twoje zachowanie i emocje. Stay excited and positive about starting school, even
though you may be worried. Children are very sensitive to your feelings.

Istnieją pozycje książkowe, z którymi warto się zapoznać, by w pełni zaangażować się w naukę swojego
dziecka:. There are some books that you may want to use to engage fully with your child's learning:.

Reading Together in English' ('Wspólne czytanie po angielsku') pokazuje pewne zdolności, które można
rozwinąć dzieląc się książkami z dzieckiem, czytając z nim książki, wiedząc jakie pytania zadawać, gdzie i
kiedy czytać razem, co dalej… E-book jest w języku angielskim i Twoim języku ojczystym. Dostępne
języki: albański, arabski, bengalski, czeski, farsi, polski, portugalski, słowacki, hiszpański, urdu. Proszę
porozmawiać z Nauczycielem Klasy jeśli chcesz otrzymać tę książkę. Reading Together in English shows you some
skills you can develop in sharing books with your child, knowing what questions to ask, where and when to read together, what
follows on etc. the e-books speak in your language and in English. Languages are: English with Albanian, Arabic, Bengali, Czech, Farsi,
Polish, Portuguese, Slovak, Spanish, Urdu. Please talk to the Class Teacher if you would like this book.

Oferujemy też zakres książek, dzięki którym zaznajomisz się z procesem rozpoczynania szkoły i
podzielisz się tym ze swoim dzieckiem. We offer a number of the books that will help you to become acquainted and share
with your children what it is like to start school.

Tom and Sofia Start School' ('Tom i Sofia idą do szkoły'): Tom się martwi, a Sofia nie może doczekać. Tom
jest zaniepokojony, a Sofia chce już iść do wielkiej szkoły. Ta książka opowiada o dwójce dzieci, które idą
do nowej szkoły. E-book jest w języku angielskim i Twoim ojczystym. Angielski z albańskim, arabskim,
bengalskim, kantońskim, farsi, francuskim, niemieckim, greckim, gujarati, włoskim, japońskim,
kurdyjskim, litewskim, malezyjskim, mandaryńskim, punjabi, polskim, portugalskim, rosyjskim,
rumuńskim, somalijskim, hiszpańskim, tagalog, tamil, tureckim, urdu, wietnamskim. Tom and Sofia start
School: Tom is worried, Sophia is excited. Tom is anxious, Sofia can't wait to start big school. This book follows the two children as
they settle in school. The e-books speak in English and your language. English with: Albanian, Arabic, Bengali, Cantonese, Farsi,
French, German, Greek, Gujarati, Italian, Japanese, Kurdish, Lithanian, Malayalam, Mandarin, Punjabi, Polish, Portuguese, Russian,
Romanian, Somali, Spanish, Tagalog, Tamil, Turkish, Urdu and Vietnamese.

Mamy wiele książek w Twoim języku ojczystym do przeczytania w domu. We have many books in your home
language to read at home.

Te e-booki to znane opowieści, słowniki itd. Ponieważ język tych książek jest powszechnie używany w
domu, cała rodzina może się nimi dzielić i każdy może sobie pomagać w nauce języka angielskiego. Jeśli
jesteś zainteresowany tą usługą, zapytaj o nią Nauczyciela Klasy. These e-books are well-known stories, dictionaries
etc. Since the home language in these books is spoken the whole family can share and everybody can help each other learn English.
Please ask your class teacher if you'd like this service.

Te e-booki to znane opowieści, słowniki itd. i są w języku angielskim i językach ojczystych. These books are
well-known stories, dictionaries, etc and are in English and home languages.
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STATUT SZKOŁY (CODE OF CONDUCT)

Aby szkoła funkcjonowała jak należy, każdy musi przestrzegać tych zasad. For the School to work well, everyone
needs to follow these rules.

Przychodź do szkoły punktualnie każdego dnia. Come to school on time each day.

Noś mundurek w szkole. Wear uniform in school.

W szkole zawsze chodź po prawej stronie. Walk on the right around the school at all times.

Nie biegaj po korytarzu. Do not run in the corridors.

Na zajęcia czekaj cicho i spokojnie przed klasą. Wait quietly in an orderly and sensible way outside classrooms.

Pracuj ciężko. Work hard.

Nieobecni uczniowie muszą mieć podpisane usprawiedliwienie. Pupils out of lessons must have a signed note.

Bądź uprzejmy i miły dla innych. Be polite and considerate to others.

Używaj wyrażeń 'proszę' i 'dziękuję'. Use 'please' and 'thank you' appropriately.

Zawsze miej przy sobie dzienniczek ucznia. Always carry the pupil journal.

Pomóż utrzymać szkołę w czystości i wyrzucaj śmieci do kosza. Help keep the school clean and tidy by putting litter
in a bin.

Uczniom nie wolno używać brzydkich, napastliwych, seksistowskich i rasistowskich wyrażeń (w żadnym
języku). Students must not use foul, abusive, sexist or racist language at any time (in any language).

Uczniom nie wolno przynosić do szkoły osobistych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy muzyki,
gier, telefonów komórkowych itp.). Students must not bring to school any personal electronic items (eg. personal stereos,
games, mobile phones etc.).

Szkoła nie toleruje zastraszania. This school does not tolerate bullying of any kind.

Jeśli ktoś zastrasza Twoje dziecko, przede wszystkim skontaktuj się z Nauczycielem klasy Twojego
dziecka. You should report bullying to your child's class teacher in the first place.
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