
Po raz pierwszy do szkoły.
Wskazówki i przydatne informacje dla rodziców i przedszkolaków
Państwa dziecko wkrótce po raz pierwszy pójdzie do oddziału przedszkolnego przy szkole 
i z pewnością mają Państwo w związku z tym mnóstwo pytań. Odpowiedzi na wiele z nich 

można znaleźć w broszurze „Po raz pierwszy do szkoły”. Zawarto w niej też praktyczne 
wskazówki, opinie innych rodziców i przejrzyste informacje. Ta przetłumaczona na Państwa 

język ojczysty ulotka pomoże Państwu i Państwa dziecku oswoić się z przedszkolem.

“Opiekujemy się troskliwie wszystkimi dziećmi”  
nauczycielka przedszkolna Ellen, Szkoła podstawowa Klaverdries, Drongen

„Wraz z opiekunką przedszkolną dbam o to, aby każde dziecko czuło się u nas dobrze, 
uczyło się i rozwijało. Jestem trochę jak mama-gąska z gęsiętami. Ważna jest też 
dla mnie dobra relacja z rodzicami dzieci, aby można było wszystko z nimi omawiać. 
Dlatego cieszy mnie, gdy rodzice przychodzą po dzieci do przedszkola. Dzieci chwalą 
się im wtedy, co dzisiaj zrobiły a ich buzie promieniują radością i satysfakcją – to dla 
mnie magiczne chwile.”

“W przedszkolu jest specjalna opiekunka, 
która pomaga się porozumieć”
Ola Bogdanowicz, mama Ameli

„Amelia idzie do przedszkola za dwa miesiące. W ubiegłym miesiącu już odwiedziłyśmy 
szkołę. Pani przedszkolanka i dyrektor byli dla nas bardzo mili, a do tego te wszystkie 
wspaniałe i nowe zabawki: Amelia świetnie się bawiła. W domu mówimy po polsku. 
Pomogli mi flamandzcy przyjaciele, którzy towarzyszyli mi w przedszkolu podczas dnia 
otwartego i przy rejestracji dziecka. W przedszkolu jest jeż specjalna opiekunka, która 
pomoże mi się w razie potrzeby porozumieć.”

Pięć pytań od rodziców
1. Moje dziecko nie zna języka niderlandzkiego. 
Czy może uczęszczać do przedszkola?

Oczywiście, że może. W przedszkolu Państwa dziecko 
szybko nauczy się niderlandzkiego. W większości 
placówek obcojęzyczne dzieci mogą otrzymać 
dodatkowe wsparcie, aby dobrze poznać język.

2. Czy w przedszkolu dzieci mają popołudniową 
drzemkę? Czy mogą jeszcze nosić pieluchy?

W niektórych klasach przedszkolnych 
jest kącik do spania, w innych go nie 
ma. A może dziecko będzie na początku 
spędzać w przedszkolu tylko pół dnia? 
Można porozmawiać o tym z nauczycielką 
lub nauczycielem przedszkolnym. Personel 
przedszkola odpowie też na pytania 
związane z umiejętnością korzystania 
przez dziecko z toalety. Dzieci noszące 
pieluchy mogą jak najbardziej chodzić do 
przedszkola, warto jednak ćwiczyć z nim w 
domu korzystanie z nocnika lub toalety.

3. Ile kosztuje pobyt dziecka w przedszkolu?

• Materiały i wycieczki niezbędne do realizacji 
celów rozwojowych dzieci są bezpłatne.

• Przedszkole może zwrócić się do rodziców o 
pokrycie niewielkich kosztów ciepłych posiłków, 
napojów i opieki podczas przerwy obiadowej.

• Koszty ponoszone przez rodziców w 
związku z dodatkowymi wycieczkami lub 

obowiązkowym zakupem czasopism nie 
mogą przekraczać 45 euro na rok szkolny.

• Rodzice muszą też we własnym 
zakresie zakupić dziecku plecak i 
ewentualne obuwie zmienne na WF.

Rodziny o niskich dochodach mogą pod 
określonymi warunkami otrzymać wsparcie 
finansowe, czyli tak zwany dodatek szkolny 

(schooltoelage). Wynosi on 93,21 euro (w roku 
szkolnym 2016-2017) na przedszkolaka.
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Co jeszcze znajdą Państwo w tym pakiecie?
Kartę do opowiadania o dniu w przedszkolu. Małym dzieciom trudno jest odpowiedzieć na pytanie 
„Jak było dzisiaj w przedszkolu?”. Po powrocie do domu warto więc na podstawie rysunków 
na karcie spytać swoje dziecko o to, co robiło w klasie, na placu zabaw, czy w stołówce.

Naklejki. Dziecko posprzątało ładnie zabawki? A może udało mu się skorzystać 
z toalety lub nocnika? Można dać mu w nagrodę naklejkę.

Broszura dla rodziców „Po raz pierwszy do szkoły”. Znajdą w niej Państwo 
więcej informacji, pomocnych wskazówek i opowieści.

4. Kiedy najlepiej posłać dziecko do przedszkola?

Do przedszkola mogą uczęszczać już dwuipółletnie 
dzieci. Dla nowych przedszkolaków ustalone 
są stałe dni, kiedy mogą zacząć uczęszczać do 
przedszkola. Są to: pierwszy dzień szkoły po każdych 
wakacjach i feriach lub po święcie Wniebowstąpienia 
Pańskiego oraz pierwszy dzień szkoły w lutym.

Rodzice mogą sami dokonać wyboru szkoły. Należy przy 
tym jednak postępować zgodnie z procedurą rejestracji, 
która różni się w zależności od szkoły i regionu. Najlepiej 
uzyskać informacje na ten temat już po pierwszych 
urodzinach dziecka. Można też zwrócić się o pomoc 
do organizacji Dziecko i Rodzina (Kind en Gezin).

5. Dlaczego przedszkole jest ważne 
dla dalszej edukacji dziecka?

Nauczyciel przedszkolny zachęca dzieci do wykonywania 
eksperymentów, cierpliwości i abstrakcyjnego myślenia. 
Dziecko zaczyna odczuwać przyjemność z nauki i 
odnosi pierwsze sukcesy, dzięki czemu późniejsza 
edukacja szkolna będzie dla niego łatwiejsza.

W przedszkolu dzieci ćwiczą też znajomość 
języka: jak należy rozmawiać z dorosłymi, a jak z 
rówieśnikami. Wzbogacają przy tym swoje słownictwo, 
co usprawnia ich myślenie i uczenie się. Ponadto 
jeśli dziecko regularnie chodzi do przedszkola, 
lepiej poznaje struktury i funkcjonowanie szkoły.

Chcą się Państwo uczyć 
języka niderlandzkiego?

Mogą Państwo poszukać szkoły dla 
dorosłych w swojej okolicy na stronie 

www.huizenvanhetnederlands.be 
lub uzyskać informację w szkole, do 
której uczęszcza Państwa dziecko.


