Informacija apie anglišką švietimo sistemą:
Pradinės mokyklos
Vadovas tėvams, kuriems anglų kalba nėra
gimtoji (EAL)

Ką šis vadovas apima?
Šiame vadove rasite praktinę informaciją, padėsiančią sužinoti kaipgauti savo vaikui vietą mokykloje ir
suprasti anglišką švietimo sistemą.
Anglijoje yra skirtingi mokyklų tipai, įskaitant ir mokyklas, už kurias tėvai turi mokėti
patys (t.y. mokamos/nepriklausomos/privačios mokyklos).
Šiame vadove rasite informaciją apie angliškas mokyklas, už kurias jums mokėti nereikia (t.y.
valstybines mokyklas). Valstybinės mokyklos yra skirtingų tipų, įskaitant:

• Vietinės institucijos (angl. Local Authority (LA)), kurias finansuoja vietos valdžia
• Akademijos ir Laisvosios mokyklos (angl. Academies and Free Schools), kurias finansuoja centrinė
valdžia ir dažniausiai jos būna bendrijos dalis

• Religinės mokyklos (angl. Faith schools), kuriuose yra propaguojama kuri nors religija
Taip pat savo vaiką galite mokinti ir namuose, tai daryti galite pilną arba nepilną dieną. Tai yra vadinama
mokymu namuose (arba pasirinktiniu mokymu namuose arba namų mokymusi (angl. home schooling)).
Daugiau apie tai galite rasit: https://www.gov.uk/home-education
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1. Kaip galiu savo vaikui gauti vietą mokykloje?
Kreipkitės į savo vietinę savivaldybę (angl. local council) (taip pat vadinama vietine institucija (angl.
Local Authority) arba LA), kad jijūsų vaikui surastų vietą mokykloje:

• Vietinė institucija privalo surasti vakams, kurių amžius yra tarp 5 ir 16 vietą mokykloje
• Apie priėmimą įmokyklą daugiau informacijos rasite čia:
https://www.gov.uk/schools-admissions

Čia pateikiame keltą idėjų, kurios gali būti naudingos apsisprendžiant, kokią mokyklą pasirinkti:

• Apsilankykite mokykloje per atvirų durų vakarus
• Paskaitykite mokyklos internetinį puslapį
• Perskaitykite paskutines Ofsted patikrinimų ataskaitas: https://reports.ofsted.gov.uk/
• Patikrinkite bendrą mokyklos veiklos įvertinimą:

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

• Pasikalbėkite su kitais tėvais apie tai, ką jie galvoja apie tą mokyklą
Kai išsirinksite jums patinkančią mokyklą, jums reikės:

• Užpildyti internetinę paraiškos formą, nurodant keletą jums patinkančių mokyklų
• Pradinės mokyklosparaiškos formoje nurodykite šiai mokyklai priklausančią teritoriją
• Paprašykite, kad jums padėtų vietinės savivaldybės priėmimo į mokyklą grupės darbuotojai
[CB2], nes paraiškos dėl mokyklos vietos padavimo procedūra gali būti sudėtinga

• Savivaldybės darbuotojų paklauskite, ar yra kitų jums galinčių padėti asmenų, bendruomenės
grupių ar vertėjų

2. Kokio amžiaus mano vaikas turi pradėti eiti į mokyklą?
Visi vaikai Anglijoje turi pradėti pilnai eiti į mokyklą po semestro, kurio metu vaivaikui suėjo penkeri
metai. Tačiau dauguma vaikų pradeda paruošiamąją klasę rugsėjo mėnesį po to, kai jiems sukanka
ketveri metai.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kada jūsų vaikui reikia pradėti eiti į mokyklą, kreipkitės į
savo Vietinę instituciją.

3. Kaip sužinoti mokyklos lankymo ir atostogų datas?
Ėjimo į mokyklą datos ir atostogos įvairiose Anglijos vietose yra skirtingos.
Apie mokyklos datas paklauskite jos darbuotojų arba pasižiūrėkite jos tinklalapyje:
https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates
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4. Ko galiu tikėtis iš mokyklos?
Perskaitykite Mokyklos brošiūrą arba Įžanginę brošiūrą, skirtą naujų moksleivių tėvams arba apsilankykite
mokyklos tinklalapyje; jei reikia paprašykite, kad mokykla šią informaciją išverstų.
Jūsų vaikui bus suteikta:

• Įvadiniai užsiėmimai, kurie jūsų vaikui padės priprasti prie mokyklos
• Vieta klasėje kartu su kitais 30 to paties amžiaus vaikų
• Reguliarus pamokų, kurias ves tas pats mokytojas, tvarkaraštis
• Kai kurias pamokas, tokias kaip fizinis lavinimas (PE) ir muzika gali vesti šią specializaciją turintis
mokytojas

• Galimybė naudotis pilna mokymo programa, daugiau informacijos apie tai yra pateikta žemiau
• Namų darbai susiję su klasėje mokoma medžiaga
• Įtraukiantį požiūrį, kai su visais vaikais yra elgiamasi vienodai
Ką dar mano vaikas darys mokykloje?
Jūsų vaikas galės dalyvauti popamokinėje veikloje, vykti į mokyklines keliones ir kitus renginius, įskaitant:

• Susirinkimus ir bendruomenės maldas
• Popamokines veiklas ir klubus, pvz., sporto, muzikos ir dramos
• Mokyklos išvykas į įdomias vietas/teatrus/sporto renginius
• Klasės susirinkimus ir vaidinimus, žiūrėti, kaip vaidina vaikai
• Socialinius renginius ir lėšų rinkimo renginius, tokius kaip sporto renginių
dienos, vasaros ir Kalėdų mugės, diskotekos ir viktorinos

Kaip sužinoti apie tai, kas vyksta mokykloje?
Jūsų vaiko mokykla reguliariai su jumis palaikys ryšį, kad žinotumėte, kas vyksta jūsų vaiko klasėje.
Mokyklos naudoja skirtingas bendravimo formas, įskaitant:

• Mokyklos tinklalapį: svarbios datos, informacija ir pranešimai
• Pranešimus: tekstines žinutes, socialinius tinklus (pvz., Twitter) ir programėles
• Internetines sistemas: mokyklos maitinimas, tėvų popiečių susirinkimai
• E. paštas ir laiškai: mokyklos, klasės ir atostogų informacija
• Tėvų vakarai ir ataskaitos: tiesioginiai susitikimai ir ataskaitos
• Susirinkimai ir informaciniai vakarai:apie mokyklos gyvenimą ir mokomuosius
dalykus

• Tiesioginė komunikacija: pokalbiai vienas prie vieno telefonu arba
elektroniniu paštu

Dagiau informacijos apie tai sužinoti galite iš kitų tėvų žaidimų aikštelėje.
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5. Ko mokykla tikisi iš manęs?
Kaip iš vaiko motinos ar tėvo iš jūsų bus tikimasi :

• Užtikrinti, kad vaikas kiekvieną dieną laiku atvyktų į mokyklą, išskyrus tuos
atvejus, kai jis serga, turi konsultaciją ar dalyvauja religinėje šventėje.
Informaciją apie nemokamą mokyklos transportą, kuriąjpateikia ūsų
vietinė institucija rasite čia:
https://www.gov.uk/free-school-transport

• Praneškite mokyklai apie tai, kodėl jūsų vaikas į ją neatvyko. Jei
galite, apie tai mokyklai praneškite iš anksto.

• Vaiką pasiimti atostogoms tik per mokyklos atostogas. Jei nuspręstumėte vaiką atostogoms pasiimti
tuo metu, kai yra pamokų laikas, jums gali tekti sumokėti baudą. Apie tai pasikalbėkite su mokyklos
darbuotojaisarbapasižiūrėkite tinklalapyje: https://www.gov.uk/school-attendance-absence

• Praneškite mokyklai apie visus svarbius renginius arba jūsų vaikui ar šeimai svarbius įvykius.
Jie kiek galėdami pasistengs jums padėti.

• Pateikite medicininę ir kontaktinę informaciją.
• Užpildykite sutikimo formas, kad duotumėte sutikimą savo
vaikui vykti į keliones, jį fotografuoti ir pan.

6. Kas yra kas mokykloje ?
Peržiūrėkite Mokyklos brošiūrą arba mokyklos tinklalapį, kad galėtumėte pamatyti darbuotojų
fotografijas ir vardus bei pavardes; kartais šią informaciją galima rasti mokyklos foje.
Paklauskite mokyklos darbuotojų, kurie darbuotojai dirbs su jūsų vaiku. Tai gali būti:

• Vyresnieji vadovai –pvz., mokyklos direktorius, mokyklos direktoriaus
pavaduotojas

• Biuro darbuotojai –pvz., mokyklos registratūros darbuotojas
• Mokymo personalas –pvz., klasės mokytojas ir
mokytojo padėjėjas

• Pastoraciniai darbuotojai–pvz., mokyklos pareigūnas
arba mokymosi mentorius

• Specialistai –pvz., EAL mokytojai (anglų, kaip antrosios

kalbos mokytojai), SENDCo (specialių mokymosi
poreikių ir negalios koordinatorius), paskirtasis apsaugantis
vadovaujantis mokytojas (DSL)
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7. Ko yra mokoma ir, kokios žinios yra tikrinamos mokykloje?
Žr. lentelę žemiau, kad susipažintumėte tekuriame etape, pakopoje ir
klasėje bus jūsų vaikas ir kokius vertinimus/testus/egzaminus j jis
turės laikyti:

Etapas Pakopa

Klasė

Amžiaus
grupė

Vertinimai/
Testai/Egzaminai

Mokomieji dalykai

Paruošiami
eji metai

4-5

Parošiamosios
klasės pabaiga:
EYFS profilis
užbaigtas

Komunikavimas ir kalba,
fizinė raida, asmeninė,
socialinė ir emocinė raida,
raštingumas, matematika,
pasaulio pažinimas,
ekspresyvusis menas ir
dizainas

1-oji Pagrindinė 1-ieji Metai
pakopa

5-6

E 1-ųjų metų pabaiga:
Phonemų skaitymas
patikrinimas

2-ieji Metai

6-7

3-ieji Metai
4-ieji metai
5-ieji Metai
6-ieji metai

7-8
8-9
9-10
10-11

Pradinė

Ankstyvųjų
metų pakopa
(EYFS)

2-oji Pagrindinė
pakopa

Anglų kalba. matematika,
tikslieji mokslai,
dizainas ir technologijos
(DT), istorija, geografija,
menai ir dizainas, muzika,
fizinis lavinimas (PE,
2-ųjų Metų pabaiga:
įskaitant plaukimą),
1-oji Pagrindinė pakopa kompiuterių mokslas
SAT testai
3-5-ieji Metai:
Nuolatiniai mokykliniai
vertinimai

Anglų kalba. matematika,
tikslieji mokslai,
dizainas ir technologijos
(DT), istorija, geografija,
6-ųjų metų pabaiga:
menai ir dizainas, muzika,
2-oji Pagrindinė pakopa fizinis lavinimas (PE,
SAT testai
įskaitant plaukimą),
kompiuterių mokslas,
senosios ir
moderniosios kalbos

Daugiau informacijos rasite: https://www.gov.uk/national-curriculum
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8. Ko mano vaikui reikės?
Paklausikite savo vaiko mokyklos, ar jiems yra reikalinga mokyklinė uniforma ir
kur ją būtų galima nusipirkti.

• Daugelis Anglijos mokyklų nori, kad jų moksleiviai vilkėtų mokyklos uniformą,
tačiau yra ir mokyklų, kurios to nereikalauja.

• Jūsų mokykla pateiks sąrašą ką reikia nusipirkti ir pasakys, kur šiuos

daiktus nusipirkti; taip pat paklauskite apie fizinės kultūros ir plaukimo
aprangą.

• Jei turite financinių sunkumų, pasikalbėkite su mokyklos
darbuotojais, nes jie gali jums padėti.

Paklauskite mokyklos apie mokymosi reikmenis, kurie gali būti:

• Krepšys skaitomoms knygoms, namų darbams ir laiškams iš mokyklos nešiotis
• Kuprinė fizinio lavinimo pamokoms
• Pieštukinė įvairioms rašymo priemonėms, pvz., rašikliams, pieštukams ir pan
• Skaičiavimo mašinėlės ir kitų matematikai reikalingų priemonių
Paklauskite mokyklos apie pietų pertraukos maitinimo variantus, kurie yra tinkami
jūsų vaikui, tai gali būti

• Mokyklos pietūs – kartais vadinami mokyklos priešpiečiai iarba pietūs
• Supakuoti priešpiečiai – priešpiečiai atsinešti iš namų
• Pietai namuose – pietauti einama į namus
Paklauskite, koks yra mokyklos meniu, kiek tai kainuoja ir kaip už maistą susimokėtis, nes:

• Mokykla gali padėti, esant specialiems dietos reikalavimams tokiems kaip, pvz., Halal maistas
• Paruošiamosios klasės,1-ųjų ir 2-ųjų metų mokiniai gauna Nemokamą mokyklos maitinimą
• Kiti vaikai taip pat gali gauti nemokamą mokyklos maitinimą (FSM), jei jų šeima gauna tam
tikraspašalpas. Daugiau apietaisužinoti galite apsilankę: https://www.gov.uk/apply-freeschool-meals

9. Kokią papildomą paramą gali gauti mokiniai, jei tokia yra reikalinga?
• Pastoracinė parama: skirta padėti susidoroti su mokykloje arba namuose
kylančiomis problemomis

• Paskirtasis apsaugantis vadovas: yra skiriamas, kad
padėtų spręsti rimtas problemas

• Anglų kalbos (EAL) parama: skirta padėti mokytis
anglų kalbos klasėje

• Parama mokantis:skiriama jei jūsų vaika turi
Specialiųjų mokymosi poreikių arba negalią

• Išorinės agentūros: skiriami specialistai, galintys padėti jūsų vaikui

10. Kaip galiu padėti savo vaikui ?
Sužinokite,
kaip
padėti
savo
vaikui
mokytis
čia. čia.
Sužinokite,kaip
kaippadėti
padėti
savo
vaikui
mokytis
Sužinokite,
savo
vaikui
mokytis
čia.

6

Autorių teisės © „The Bell Educational Trust Limited“ (vykdanti veiklą pavadinimu „The Bell Foundation“) 2020 m. Spalis

