Относно английската образователна система:
Основни училища
Насоки за родителите на деца, които владеят
английски език като допълнителен език (EAL)

Какво е включено в насоките?
Тук може да откриете практична информация, която да Ви помогне с избора на училище за
Вашето дете и да добиете представа за английската образователна система.
В Англия има различни училища, включително и такива, за които родителите трябва да
плащат(т.е. училища с такса/независими училища/частни училища).
Настоящите насоки се касаят за английски училища, за които не се плаща (т.е. държавни
училища). Съществуват различни държавни училища, в т.ч.:

• Общински (LA) училища – финансирани от местното управление;
• Академии и Свободни училища – финансирани от централното управление, като често са
част от тръст;

• Религиозни училища – свързани с конкретна религия.
Имате избор и да обучавате детето си вкъщи, било то напълно или частично. Това се нарича
домашно обучение (или избирателно домашно обучение, или домашно училище). Повече
информация ще откриете тук: https://www.gov.uk/home-education
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1. Как да избера училище за моето дете?
Свържете се със своя местен съвет (също наричан Община или LA), за да изберете училище за
своето дете, тъй като:

• Местният съвет трябва да намери училище във Вашия регион, ако детето Ви е на
възраст от 5 до 16 години.

• Може да намерите повече информация относно училищните приеми тук:
https://www.gov.uk/schools-admissions

Представяме няколко идеи, които биха улеснили избора на училище спрямо
предпочитанията Ви:

• Посетете училището, когато има вечер на отворените врати.
• Разгледайте уебсайта на училището.
• Прегледайте най-актуалния доклад от проверка на Ofsted (Служба за стандарти в
образованието, социални грижи и умения): https://reports.ofsted.gov.uk/

• Прегледайте общото представяне на училището:

https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/

• Разговаряйте с други родители, за да разберете мнението им за училището.
Когато знаете какъв тип училища предпочитате, трябва да:

• Попълните онлайн формуляр за кандидатстване, като включите няколко от предпочитаните от
Вас училища;

• Добавите своя район на обслужване за кандидатстване за основно училище;
• Поискате съдействие от School Admissions Team (Отдел за училищен прием) [CB2]

към своя местен съвет, тъй като процесът по кандидатстване може да бъде сложен;

• Попитате съвета дали има други хора, обществени групи или устни преводачи, които да
Ви помогнат.

2. На каква възраст детето ми трябва да започне училище?
Всички деца в Англия следва да започнат редовното си обучение през срока след петия им
рожден ден. Повечето деца обаче се присъединяват към предучилищен клас през септември
след навършване на четири години.
Свържете се с общината или училището за повече информация относно това кога детето Ви
трябва да започне училище.

3. Как да разбера кои са училищните срокове и ваканционните дати?
Училищният срок и ваканционните дати варират в различните райони на Англия.
Свържете се с училището, за да разберете кои дати трябва да следите на този уебсайт:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. Какво мога да очаквам от училището?
Прегледайте School Prospectus (Училищна програма) или Welcome Booklet (Приветствена брошура)
за нови родители и посетете уебсайта – поискайте съдействие от училището относно превода на
информацията, ако е необходимо.
За Вашето дете ще има:

• Встъпителни дейности, за да помогнем на Вашето дете да свикне с училището;
• Място в клас от около 30 ученици на същата възраст;
• Редовна програма на уроците, преподавани от един и същ учител;
• Някои уроци (напр. Физическо възпитание (ФВ) и музика) е вероятно да се преподават от
специализиран учител;

• Достъп до цялостна учебна програма – вж. по-долу за повече информация;
• Домашно по изучавания в клас материал;
• Приобщаващ подход, при който има справедливо отношение към всички деца.
Какво друго ще прави детето ми в училище?
Вашето дете ще може да участва в извънкласни дейности, училищни екскурзии и други събития, в т.ч.:

• Събранияи възможности за колективно преклонение;
• Извънкласни дейности и клубове, напр. спорт, музика и театър;
• Училищни екскурзии до места спрямо заинтересоваността към
тях/театри/спортни събития;

• Класни колективи и продукции за изнасяне на представления с
участието на децата;

• Социални събития и събития по събиране на средства, като

спортни дни, летни и коледни панаири, дискотеки и викторини.

Как ще знам какво се случва в училище?
Вашето училище ще поддържа редовно контакт с Вас, за да сте осведомен/на относно случващото
се в класа на Вашето дете. Училищата използват различни комуникационни методи, в т.ч.:

• Училищен уебсайт: важни дати, информация и обяви;
• Известия: текстови съобщения, социални медии (напр. Twitter) и приложения;
• Онлайн системи: училищна храна и вечери на родителски срещи;
• Имейли и писма: информация за училището, класната стая и ваканции;
• Родителски срещи и доклади: срещи и докладване на живо;
• Срещи и вечери за информация: относно училищните дейности и предмети;
• Пряка комуникация: индивидуални разговори по телефон или имейл.
Разберете повече информация, като разговаряте с другите родители на площадката за игра.
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5. Какво ще очаква училището от мен?
В ролята на родител ще се очаква да:

• Изпращате детето си на училище всеки ден и навреме, освен ако е
болно, има записан час или е религиозен празник. Разберете
подробности относно безплатния училищен транспорт от своя
местен съвет тук:
https://www.gov.uk/free-school-transport

• Се свържете с училището, за да обясните отсъствието на
детето си. Ако можете, предварително осведомете
училището за това;

• Вземате детето си на почивка само по време на училищните ваканции. Ако решите да

вземете детето си на почивка по време на учебната година, може да Ви бъде наложена
глоба. Свържете се с училището, за да разберете повече информация или посетете този
уебсайт: https://www.gov.uk/school-attendance-absence

• Осведомете училището за всякакви важни събития или обстоятелства,
касаещи детето или семейството Ви. Те ще се опитат да Ви окажат
помощ по най-добрия начин;

• Предоставите медицински данни и данни за контакт;
• Попълните формулярите за съгласие, за да заявите съгласие Вашето дете
да участва в училищни екскурзии, да бъде фотографирано и др.

6. Кой кой е в училище?

Прегледайте School Prospectus (Училищна програма) или училищния уебсайт, за
да видите снимки и имена на персонала – понякога са изложени на показ и на
входа на училището.
Попитайте училището кои членове на персонала ще работят с Вашето
дете. Това може да са:

• Старши ръководители – напр. директора,
заместник-директора;

• Административен персонал – напр. училищният
рецепционист;

• Преподавателски персонал – напр. класен
ръководител и асистиращ преподавател;

• Пасторален персонал – напр. Служител на
домашно училище или обучаващ ментор;

• Специализиран персонал – напр. учители по

EAL (английски език като допълнителен език),
SENDCo (Координатор за специални образователни нужди и
увреждания), определен главен учител по сигурността (DSL).
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7. Какво се преподава и на какво ще се изпитва в училище?
Моля, прегледайте таблицата по-долу, за да разберете в кои
Фази, Етапи и годишни групи ще бъде детето Ви и съответно
през какви Оценявания/Тестове/Изпити ще премине:

Етап

Годишна
група

Диапазон на Оценявания/
възрастта
Тестове/Изпити

Изучавани предмети

Етап на
основополага
щи ранни
години (EYFS)

Година
на прием

4-5

Край на прием:
EYFS
проффилът е
завършен

Комуникация и език,
физическо развитие,
социално и емоционално
развитие, грамотност,
математика, разбиране за
света, изобразителни
изкуства и дизайн

Ключов етап 1

Година 1

5-6

Край на година 1:
Скринингова
ф
проверка

Година 2

6-7

Край на година 2:

Английски език, математика,
науки, проектиране и
технологии (ПТ), история,
география, изкуство и дизайн,
музика, физическо възпитание
(ФВ, в т.ч. плуване),
компютърни науки

Основна

Фаза

Ключов етап 1
SAT тестове
Ключов етап 2

Година 3
Година 4
Година 5

7-8
8-9
9-10

Година 6

10-11

Години 3-5:
Водени вътрешни
оценявания
Край на година 6:
Ключов етап 2
SAT тестове

Английски език, математика,
науки, проектиране и
технологии (ПТ), история,
география, изкуство и дизайн,
музика, физическо възпитание
(ФВ, в т.ч. плуване),
компютърни науки, древни и
съвременни чужди езици

Повече информация ще намерите на https://www.gov.uk/national-curriculum
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8. От какво ще се нуждае моето дете?
Разпитайте училището на своето дете дали има училищна униформа
и къде може да бъде закупена.

• Много от училищата в Англия очакват децата да носят училищни
униформи, но някои – не.

• Училището на Вашето дете ще предостави списък с необходимите
за закупуване неща и откъде може да ги закупите – попитайте
също и за екип за ФВ и за плуване.

• Ако имате финансови затруднения, се консултирайте с
училището, тъй като може да Ви окажат съдействие.

Попитайте училището относно материалите за обучение, които може да включват:

• Чанта за книги за четене, домашни и писма от училище;
• Чанта за екипа по ФВ, пакетиран обяд и други;
• Несесер за канцеларски материали, напр. химикали, моливи и др;
• Калкулатор и други математически приспособления.
Попитайте училището за опциите за обедни ястия за Вашето дете, които включват:

• Училищно ястие – понякога наричано училищен обяд или вечеря;
• Пакетиран обяд – донесен от вкъщи;
• Хранене вкъщи – връщане вкъщи за обяд.
Разпитайте за училищното меню с ястия, цената и начина на плащане, защото:

• Училището може да окаже съдействие при изисквания за специална диета,
напр. Позволени от Исляма ястия (Халал);

• Деца в приемната година, година 1 и година 2 получават безплатни училищни ястия;
• Други деца също могат да получат безплатни училищни ястия (FSM), ако семействата
им получават определени помощи. Повече информация може да намерите тук:
https://www.gov.uk/apply-free-school-meals

9. Каква допълнителна помощ е налична за ученици, които се нуждаят от такава?
• Пасторална помощ: помощ при затруднения за училище или дома.
• Определен ръководител по сигурността: помощ при
сериозни опасения.

• Помощ с английския език (EAL): помощ в
научаването на английски език в клас.

• Помощ в обучението: ако детето Ви има

Специални образователни нужди или увреждания.

• Външни служби: специалисти, които оказват помощ на училището
при подкрепата на деца.

10. Как да помогна на детето ми да учи?

Научете повече информация относно това как да помогнете на детето си да учи тук.
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