Par izglītības sistēmu Anglijā: pamatskola
Vadlīnijas bērnu vecākiem, kas izmanto
angļu valodu kā papildvalodu (EAL)

Ko aptver šīs vadlīnijas?
Šeit jūs varat atrast lietderīgu informāciju, kas palīdzēs jums atrast vietu skolā jūsu bērnam un izprast
izglītības sistēmu Anglijā.
Anglijā ir sastopami dažādi skolu veidi, tostarp tādi, par kuriem vecākiem ir jāmaksā (piemēram,
maksas/neatkarīgās/privātskolas).
Šīs vadlīnijas sniedz ieskatu Anglijas skolās, par kurām jums nav jāmaksā (piemēram, valsts
skolas). Pastāv dažādi valsts skolu veidi, tostarp:

• Pašvaldību skolas, ko finansē vietējā pašvaldība
• Akadēmijas un bezmaksas skolas, ko finansē centrālā valdība, kas bieži vien ir daļa no trasta
• Ticības skolas, kas ir saistītas ar konkrētu reliģiju
Jūs varat izvēlēties arī bērna apmācību mājās — vai nu pilna, vai nepilna laika. To sauc par mājas
apmācību (jeb izvēles izglītību ģimenē jeb mājmācību). Uzziniet vairāk šeit: https://www.gov.uk/homeeducation
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1. Kā es varu atrast vietu skolā savam bērnam?
Sazinieties ar savu vietējo padomi (dēvēta arī par vietējo pašvaldību jeb LA), lai atrastu skolu savam bērnam, jo:

• Vietējā padome ir atbildīga par skolas atrašanu vietējā apgabalā, ja jūsu bērns ir vecumā no 5
līdz 16 gadiem

• Jūs varat iegūt plašāku informāciju par iestāšanos skolā šeit:
https://www.gov.uk/schools-admissions

Te būs dažas idejas, lai palīdzētu jums izlemt, kuru skolu izvēlēties:

• Apmeklējiet atvērto durvju dienas skolā
• Apskatiet skolas tīmekļa vietni
• Izlasiet neseno skolu inspekcijas Ofsted ziņojumu: https://reports.ofsted.gov.uk/
• Pārbaudiet skolas vispārējos darbības rādītājus:

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

• Aprunājieties ar citiem vecākiem, ko viņi domā par skolu
Kad jūs zināt, kuras skolas jums patīk, jums būs nepieciešams:

• Aizpildīt pieteikumu tiešsaistē, norādot dažas skolas, kuras jums patīk
• Pamatskolas pieteikumam iekļaujiet savu rajonu
• Jautājiet pēc palīdzības savai vietējās padomes skolas uzņemšanas komandai [CB2], jo
pieteikšanās process var būt sarežģīts

• Jautājiet padomei, vai ir kādi citi cilvēki, sabiedrības grupas vai tulki, kas var sniegt jums
palīdzību

2. Kādā vecumā mans bērns uzsāks skolas gaitas?
Visiem bērniem Anglijā ir jāuzsāk pilna laika izglītību pēc viņu piektās dzimšanas dienas. Tomēr
vairums bērnu tiek uzņemti klasē septembrī pēc viņu ceturtās dzimšanas dienas.
Sazinieties ar savu vietējo pašvaldības iestādi vai skolu, lai saņemtu plašāku informāciju par to, kad jūsu
bērnam ir jāuzsāk apmeklēt skolu.

3. Kā es varu uzzināt skolas mācību ceturkšņa un brīvdienu datumus?
Skolas mācību semestra un brīvdienu datumi Anglijā atšķiras.
Sazinieties ar skolu, lai uzzinātu šos datumus, vai apmeklējiet šo mājas lapu:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. Ko es varu sagaidīt no skolas?
Izlasiet Skolas brošūru vai Iepazīšanās bukletu jaunajiem vecākiem un apmeklējiet mājas lapu; jautājiet skolai
pēc palīdzības informācijas tulkošanā, ja ir nepieciešamība.
Jūsu bērnam ir paredzētas:

• Iepazīšanās aktivitātes, lai palīdzētu jūsu bērnam iejusties skolā
• Vieta klasē kopā ar 30 citiem viena vecuma skolēniem
• Regulārs mācību stundu grafiks, ko pasniedz viens skolotājs
• Dažas mācību stundas (piemēram, fiziskā izglītība un mūzikas stundas) iespējams pasniegs cits
speciālists

• Pieeja pilnai mācību programmai – plašāku informāciju skatiet zemāk
• Mājas darbi, kas ir saistīti ar apmācībām klasē
• Vienota pieeja, kur pret visiem bērniem izturas taisnīgi
Ko vēl mans bērns darīs skolā?
Jūsu bērns varēs piedalīties ārpusskolas aktivitātēs, skolas ekskursijās un citos pasākumos, tostarp:

• Sapulces un kopīgas sadarbības iespējas
• Ārpusskolas aktivitātes un klubi, piemēram, sports, mūzika un teātris
• Skolas ekskursijas uz apskates objektiem / teātri / sporta pasākumiem
• Klases sapulces un uzvedumi, lai skatītos, kā bērni uzstājas
• Sabiedriski un līdzekļu vākšanas pasākumi, tādi kā sporta dienas, vasaras
un Ziemassvētku gadatirgus, diskotēkas un viktorīnas

Kā es zināšu, kas notiek skolā?
Jūsu skola regulāri sazināsies ar jums, lai jūs būtu informēts, kas notiek jūsu bērna klasē. Skolas izmantos
dažādus komunikācijas veidus, tostarp:

• Skolas mājas lapa: svarīgi datumi, informācija un sludinājumi
• Paziņojumi: teksta ziņojumi, sociālie mediji (piemēram, Twitter) un lietotnes
• Tiešsaistes sistēmas: skolas pusdienas un vecāku tikšanās vakari
• E-pasti un vēstules: informācija par skolu, klasi un brīvlaikiem
• Vecāku vakari un atskaites: individuālās tikšanās un atskaites
• Tikšanās un informatīvie vakari: par skolas ikdienu un mācību priekšmetiem
• Tieša komunikācija: individuālas sarunas pa telefonu vai e-pastu
Uzziniet plašāku informāciju, sarunājoties ar citiem vecākiem rotaļu laukumos.
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5. Ko skola sagaida no manis?
No jums kā no vecāka tiek sagaidīts:

• Nogādāt jūsu bērnu uz skolu katru dienu laikā, ja vien bērns nav slims,
viņam ir norunāta tikšanās vai ir reliģiski svētki. Uzziniet vairāk par
bezmaksas skolas transportu no jūsu vietējās padomes šeit:
https://www.gov.uk/free-school-transport

• Sazināties ar skolu, lai paziņotu, kāpēc jūsu bērns nav ieradies.
Ja iespējams, paziņojiet skolai savlaicīgi.

• Vest bērnu brīvdienās tikai skolas brīvlaikā. Ja jūs nolemjat aizvest savu bērnu brīvdienās skolas

mācību semestra laikā, jums var nākties maksāt sodu. Sazinieties ar skolu, lai uzzinātu vairāk vai
apmeklējiet šo mājas lapu: https://www.gov.uk/school-attendance-absence

• Paziņojiet skolai par visiem jūsu bērnam vai ģimenei svarīgiem pasākumiem vai apstākļiem.
Tā darīs visu iespējamo, lai atbalstītu jūs.

• Sniegt medicīniska rakstura detaļas un kontaktinformāciju
• Aizpildīt piekrišanas veidlapu, lai paziņotu, ka jūsu bērns var
apmeklēt skolas ekskursijas, fotografēties, u.tml.

6. Kas ir kas skolā?
Apskatiet skolas brošūru vai skolas tīmekļa vietni, lai iepazītos ar darbinieku fotoattēliem
un vārdiem dažreiz tie ir pieejami arī pie skolas ieejas.
Pajautājiet skolai, kuri darbinieki strādās ar jūsu bērnu. Tie var būt:

• Vecākie vadītāji – piemēram, direktors, direktora aizvietotājs
• Biroja personāls – piemēram, skolas administrators
• Skolotāji – piemēram, klases audzinātājs un mācību
asistents

• Pastorālais personāls – piemēram, mājmācības
instruktors vai mācību mentors

• Speciālistu personāls – piemēram, EAL skolotāji (angļu

valoda kā papildvaloda), SENDCo (koordinators apmācībās
bērniem ar īpašajām izglītības vajadzībām un invaliditāti),
izraudzītais vadošais skolotājs (DSL)
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7. Kas tiek mācīts un pārbaudīts skolā?
Lūdzu, apskatiet zemāk attēloto tabulu, lai uzzinātu, kurā fāzē,
posmā un gada grupā būs jūsu bērns un kuri
pārbaudījumi/testi/eksāmeni tiks piemēroti:

Pamatskola

Fāze

Posms

Gada grupa

Vecuma
Pārbaudījumi / testi / Mācību priekšmeti
diapazons eksāmeni

Agrīnā vecuma
pamatposms
(EYFS)

Uzņemšanas
gads

4-5

Uzņemšanas
beigas: EYFS
profils pabeigts

Komunikācijas un valoda,
fiziskā attīstība,
personiskā, sociālā un
emocionālā izaugsme,
pareizrakstība,
matemātika, pasaules
izpratne, māksla un
dizains

1. galvenais
posms

1. gads

5-6

1. gada beigas:
Akustiskā pārbaude
Pārbaude

angļu valoda, matemātika,
zinātnes, dizains un
tehnoloģija
(DT), vēsture, ģeogrāfija,
māksla un dizains, mūzika,
fiziskā attīstība (PE,
ieskaitot peldēšanu),
datorika

2. galvenais
posms

2. gads

6-7

3. gads
4. gads
5. gads

7-8
8-9
9-10

6. gads

10-11

2. gada beigas:
1. galvenais posms
SAT pārbaudījumi
(standarta
novērtēšanas tests)
3.-5. gadam:
Notiekošie iekšējie
Pārbaudījumi
6. gada beigas:
2. galvenais posms
SAT pārbaudījumi
(standarta
novērtēšanas tests)

angļu valoda, matemātika,
zinātnes, dizains un
tehnoloģija (DT), vēsture,
ģeogrāfija, māksla un dizains,
mūzika, fiziskā attīstība
(PE, ieskaitot peldēšanu),
datorika, antīkās un
modernās ārzemju valodas

Uzziniet plašāku informāciju tīmekļa vietnē https://www.gov.uk/national-curriculum
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8. Kas manam bērnam būs nepieciešams?
Pajautājiet sava bērna skolā, vai ir paredzēta skolas forma un kur to var iegādāties.

• Daudzas Anglijas skolas sagaida, ka bērni valkā skolas formas, tomēr dažas
to nepieprasa

• Jūsu bērna skola nodrošinās sarakstu, kurā norādīs ko un kur var
nopirkt; pajautājiet arī par sporta tērpu un peldēšanas komplektu

• Ja jums ir finansiālas grūtības, uzrunājiet jūsu skolu, jo viņi,
iespējams, var palīdzēt

Jautājiet skolai par mācību aprīkojumu, kas ietver:

• Grāmatu soma grāmatām, mājas darbiem un skolas vēstulēm
• Mugursoma sporta tērpam, līdzpaņemtajām pusdienām un citam aprīkojumam
• Penālis kancelejas piederumiem, piemēram, zīmuļiem, pildspalvām, u.c.
• Kalkulators un cits matemātikas aprīkojums
Jautājiet jūsu skolai par pusdienu iespējām jūsu bērnam, kas ietver:

• Skolas maltīte – dēvē arī par skolas pusdienām vai vakariņām
• Līdzpaņemtās pusdienas – paņemtas līdzi no mājām
• Vakariņas mājās – maltītes ieturēšana mājās
Jautājiet par skolas ēdienkarti, izmaksām un apmaksas kārtību, jo:

• Skola var palīdzēt uzturēt īpašas diētas prasības, piemēram, Halal ēdienu
• Bērni uzņemšanā, 1. un 2. gads saņem bezmaksas skolas maltītes
• Arī citi bērni var saņemt bezmaksas skolas maltītes, ja ģimene ir konkrētu pabalstu saņēmējs.
Jūs varat saņemt plašāku informāciju šeit: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals

9. Kāds papildu atbalsts tiek sniegts skolēniem, kuriem tāds ir nepieciešams?
• Pastorālais atbalsts: palīdzība saistībā ar jebkurām bažām par skolu vai mājām
• Izraudzītais vadošais skolotājs: palīdzība saistībā ar
nopietnām bažām

• Atbalsts angļu valodā (EAL): palīdzība angļu valodas
apgūšanai klasē

• Atbalsts mācībās: ja jūsu bērnam ir

īpašas izglītības vajadzības vai invaliditāte

• Ārējās aģentūras: speciālisti, kas palīdz skolai atbalstīt bērnus

10. Kā es varu palīdzēt savam bērnam mācībās?

Uzziniet vairāk par to, kā jūs varat palīdzēt savam bērnam mācībās, šeit.
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