
 

I. 6  Informacje, które możesz przekazać opiekunom prawnym uczniów nie znającym języka 
czeskiego (dostępne w wersjach obcojęzycznych na https://cizinci.npi.cz ) 
 
 
UŁATW SWOIM DZIECIOM INTEGRACJĘ W SZKOLE 
 

1. Informacje o Tobie i dziecku 
Na rozmowie wstępnej przekaż szkole jak najwięcej informacji o sobie i swoim dziecku. 
Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkoły i nie będą udostępniane 
osobom postronnym. Pomogą one nauczycielom w nawiązaniu kontaktu z Twoim dzieckiem, 
pomogą lepiej je zrozumieć i zapewnić mu wsparcie w edukacji.  
Przekaż szkole następujące informacje: 
Jak się pisze i wymawia imię Twojego dziecka, jak nazywasz je w domu? 
Kraj pochodzenia 
Rodzaj pobytu na terytorium Republiki Czeskiej 
Powód pobytu w Republice Czeskiej 
Adres i dane kontaktowe osoby, która będzie utrzymywała kontakt ze szkołą, oraz 
preferowany sposób kontaktu 
Twoja praca w Republice Czeskiej 
Dotychczasowy przebieg edukacji Twojego dziecka 
Okoliczności mające wpływ na edukację Twojego dziecka (talenty, ograniczenia) 
Stan zdrowia 
Nawyki żywieniowe 
Hobby i zainteresowania 
 

2. Odwiedziny w szkole 
Rozmawiaj z dzieckiem o nowej szkole. Zainteresuj się jego odczuciami - lękami, obawami.  
Przyjdź ze swoim dzieckiem do szkoły i wspólnie ją obejrzyjcie, przejrzyj z nim wszystkie 
materiały, które od szkoły otrzymałeś.  
 

3.  Wsparcie „przewodników” 
W wielu szkołach nowoprzybyłym pomagają tak zwani „przewodnicy”. Twojemu dziecku 
zostanie przydzielony kolega z klasy, który będzie się nim opiekował podczas lekcji i na 
przerwach. Zapytaj swoje dziecko, czy ktoś mu pomaga i jak ten ktoś ma na imię.  
 

4.  Kontakt ze szkołą 
Jeśli nie jesteś pewien swojej znajomości języka czeskiego, zapytaj szkołę, czy istnieje 
możliwość zorganizowania dla Ciebie tłumacza, ewentualnie przyjdź na spotkanie wstępne z 
własnym tłumaczem.  
Uzgodnij z nauczycielem sposób komunikacji wzajemnej i poproś o kontakty do osób, do 
których możesz zwrócić się w razie potrzeby. Jeśli masz jakiekolwiek niejasności, nie wahaj 
się - zawsze możesz zwrócić się do szkoły z prośbą o ich wyjaśnienie. Twój udział w edukacji 
Twojego dziecka jest bardzo ważny.  
 

5. Czy masz wszystkie informacje???? 
Czy wiesz, jakiej formy współpracy wymaga od Ciebie szkoła? Czy znasz zasady obowiązujące 
w szkole i klasie? Czy wiesz, w jaki sposób, kiedy i komu należy usprawiedliwić nieobecność 

https://cizinci.npi.cz/


 

dziecka w szkole? Czy masz wystarczającą ilość informacji, w jaki sposób Ty sam możesz 
pomóc dziecku w edukacji? Czy rozumiesz system oceniania? Czy masz listę przyborów, 
których potrzebuje Twoje dziecko? Czy wiesz, jak działa stołówka szkolna, świetlica, jak 
odbywają się zajęcia pozalekcyjne? Czy wiesz, jaki system online używany jest do 
komunikacji ze szkołą? Czy wiesz, jak zadawane są prace domowe? Jeśli nie, nie obawiaj się 
zapytać szkoły, chodzi o Twoje dziecko.  
 

6. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem 
Adaptacja do nowego środowiska i nauka nowego języka to dla każdego dziecka niezwykle 
trudne wyzwania. Twoje dziecko potrzebuje Twojego wsparcia w możliwie największym 
stopniu. Jeśli dziecko chodziło do szkoły w kraju swego pochodzenia i osiągało doskonałe 
wyniki, przez pierwsze miesiące w czeskiej szkole może mieć poczucie rozczarowania i 
porażki. To zupełnie normalne, że starsze dzieci, uczące się czeskiego jako drugiego języka, 
odczuwają to w taki sposób. Daj im czas, nie spiesz się i wspieraj je. Pokaż im, że wierzysz w 
ich zdolności. Bądź cierpliwy.  
Potrzeba około roku, aby rozwinąć w sobie podstawowe umiejętności komunikacyjne w 
języku czeskim, z kolei wyrobienie umiejętności poprawnego pisania wypracowań zajmuje 
aż 7 lat. Jeśli szkoła zaproponuje Ci konsultacje w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, 
podejmij współpracę. Chodzi o Twoje dziecko, a szkoła stara się mu pomóc. Pragnie 
zapewnić Twojemu dziecku wsparcie, aby mogło ono osiągać lepsze wyniki w nauce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


