Finding out more - questions to ask as my child joins their new Primary
school
Dowiedz się więcej – pytania, jakie można zadać, gdy moje dziecko idzie do
nowej szkoły podstawowej?
Supporting your child as they start at a new school in a new country can be challenging. We have
put together a number of questions that you might want to ask before your child starts their
education here.
Wspieranie swojego dziecka na początku przygody w nowej szkole w nowym kraju może być
prawdziwym wyzwaniem. Przygotowaliśmy listę pytać, które możesz zadać, zanim Twoje dziecko
rozpocznie naukę w nowej placówce.
Not all the questions listed will be relevant to you and your child. Similarly, not everything that you
want to know more about will be shown as a question below.
Nie wszystkie z poniższych pytań mogą odnosić się do Ciebie i Twojego dziecka. Również nie
wszystkie kwestie, jakie możesz chcieć poruszyć na spotkaniu zostały uwzględnione na poniższej
liście.

School wants to build a good relationship with you so you can both work together to support your
child’s progress. You are encouraged to ask questions.
Przedstawiciele szkoły będą chcieli zbudować z Tobą dobrą relację, która umożliwi wzajemną
współprace na rzecz wspierania rozwoju Twojego dziecka. Szkoła zachęca do zadawania pytań.
Uniform
Mundurek
Where can I buy school uniform?
Gdzie mogę nabyć mundurek szkolny?
What are the rules about headscarves?
Jakie są zasady dotyczące noszenia chust na głowie?
What PE kit does my child need?
Jaki strój szkolny wymagany jest dla mojego dziecka?
Lunch
Lunch
How much money do I need to provide for school meals each day?
Ile pieniędzy muszę przeznaczyć na posiłki szkolne każdego dnia?
What is available for lunch?
Jakie posiłki serwowane są podczas lunchu?
Is there a halal lunch option?
Czy dostępne są lunche przygotowywane zgodnie z zasadami Islamu?
How do I apply for free school meals?
Jak złożyć wniosek o darmowe posiłki w szkole?
Can my child bring their own food?
Czy dziecko może przynieść własne jedzenie?
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Travel
Przejazdy
Where can I find out about bus routes?
Gdzie mogę uzyskać informację odnośnie do tras autobusu?
Where do I drop off and collect my child every day?
Gdzie mogę odstawić i skąd mogę odebrać dziecko każdego dnia?
Can my child walk home alone from school?
Czy moje dziecko może samo wracać ze szkoły?
Communicating with school
Kontakt ze szkołą
If my child is ill, or cannot attend school, how do I communicate with school?
Jeśli moje dziecko będzie chore lub nie będzie mogło przyjść do szkoły, jak mogę poinformować o
tym szkołę?
Are their opportunities for me to speak with my child’s teacher other than at parents evening?
Czy jest możliwość porozmawiania z nauczycielem mojego dziecka poza wywiadówką?
If I am struggling to speak with school is it possible to access an interpreter?
Czy w przypadku trudności z porozumieniem się z przedstawicielami szkoły będę mieć możliwość
skorzystać z usług tłumacza?

Parents Evening
Wywiadówki
What happens at parents evening?
Jak przebiegają wywiadówki?
Will an interpreter be available for parents evening?
Czy na wywiadówkach będzie dostępny tłumacz?
Should I bring my child with me to parents evening?
Czy na wywiadówkę mam przyjść z dzieckiem?
Homework
Prace domowe
What sort of homework will my child get?
Jakiego rodzaju prace domowe będzie otrzymywać moje dziecko?
How much homework will my child get?
Ile prac domowych będzie otrzymywać moje dziecko?
Can my child get help with homework in school?
Czy moje dziecko może uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji na terenie szkoły?
How can I best support my child with their homework?
Jak mogę wspierać dziecko podczas odrabania prac domowych?
Learning
Nauka
How will you support my child to learn English?
Jak szkoła będzie pomagać mojemu dziecku w nauce angielskiego?
How will you respond if my child struggles in class?
Co zrobi szkoła, gdy moje dziecko będzie miało problemy w nauce?
How can I help my child to learn?
Jak mogę pomagać dziecku w nauce?
How do you measure academic success?
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Jak mierzycie postępy w nauce dziecka?
What will my child study?
Czego będzie uczyć się moje dziecko?
Extra-curricular activities
Zajęcia dodatkowe
What opportunities are available after school for my child e.g. sports, clubs?
W jakich zajęciach pozalekcyjnych będzie mogło uczestniczyć moje dziecko (sporty, kluby itp.)?
Are there any costs involved in taking part in extra-curricular activities?
Czy z udziałem dziecka w zajęciach pozalekcyjnych wiążą się jakieś koszty?
Other
Inne
Can my child bring a mobile phone to school?
Czy dziecko może przynosić do szkoły telefon komórkowy?
What will happen if my child gets bullied?
Co się stanie, jeśli moje dziecko będzie ofiarą nękania przez rówieśników?
Who provides the books and stationary for my child to use at school?
Kto zapewnia pomoce dydaktyczne dla mojego dziecka w szkole?
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