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To translate any of this booklet into a different language,  
you can use the PDF version on the EIS website:  
www.eis.org.uk/welcometoscotland 
with www.translate.google.co.uk 

Google can also translate the websites  
which are listed on pages 13-16. 

How to translate this booklet
Tłumaczyć   traduire   ترجمة

This book is a gift from The Educational Institute of Scotland
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Welcome to Scotland
This booklet is for parents/carers of any child or young person  
who has recently arrived in Scotland from another country and who 
has received a Welcome Pack from the EIS (Educational Institute of 
Scotland) teacher trade union. 

The EIS campaigns for a good education for every child and young 
person. Our members wanted us to welcome all children and young 
people who have newly arrived in Scotland, and to let them know 
their rights. That is why we created the Welcome Packs.

The Welcome Pack that your child has received is to tell them a bit 
about Scotland, and what their rights are here. This booklet is to 
provide parents/carers with some information about the education 
system in Scotland. We hope you will find it useful. 
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Witamy w SzkocjiNiniejsza broszura jest przeznaczona dla rodziców / opiekunów każdego dziecka (młodej osoby),który niedawno przybyło do Szkocji z innego kraju i które otrzymało pakiet powitalny od EIS (Educational Institute of Szkocja) związek zawodowy nauczycieli.EIS działa na rzecz dobrej edukacji dla każdego dziecka czy też młodej osoby. Nasi członkowie chcieliby, abyśmy powitali wszystkie dzieci, które niedawno przybyły do Szkocji i przedstawili im ich prawa. Dlatego stworzyliśmy pakiety powitalne.Pakiet powitalny, który otrzymało Twoje dziecko, ma im trochę powiedzieć o Szkocji i ich prawach tutaj. Ta broszura ma przekazać rodzicom / opiekunom pewne informacje na temat systemu edukacji w Szkocji. Mamy nadzieję, że informacje okażą się przydatne.
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Children’s rights
‘Rights’ are things that every child or young person should have or be 
able to do to live safe, healthy and happy lives. The United Nations 
says that all children and young people who are under the age of 18 
years old have the same rights no matter who they are, what their 
parents do, what language they speak, what their religion is, whether 
they are a boy or a girl, what their culture is, whether they are 
disabled or not, or whether they are rich or poor. 

The rights of all children and young people are listed in the UN 
Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which almost every 
country in the world has signed up to. All of the UNCRC rights are 
connected to each other, and all are equally important.

There is a guide to children’s rights here: www.unicef.org/rightsite

Children’s right to education 

The right to education is very important. All children and young 
people in the world have the right to go to school and to receive  
a good quality education. 

Children and young people who have left their own country and 
arrived in a new country as migrants, and those who have had  
to leave their own country as refugees, also have the right to  
a good education. 

Every child in Scotland has a right to a free place at school between 
the ages of 5 and 16. The law expects everyone to take part in 
education between these ages. 

After age 16, young people can choose if and how they want to 
continue their education.
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Prawa dzieci„Prawa” to rzeczy, które każde dziecko lub młoda osoba powinna mieć, aby móc żyć bezpiecznie, zdrowo i szczęśliwie. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) mówi, że wszystkie dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mają te same prawa bez względu na to, kim są, czym zajmują się ich rodzice, jaki jest ich język, kultura czy też religia, bez względu na to, czy są niepełnosprawni czy nie; bogaci czy biedni.Prawa wszystkich dzieci i młodzieży są wymienione w Konwencja o prawach dziecka ONZ  (UNCRC), do której prawie każdy kraj na świecie dołączył. Wszystkie prawa UNCRC sąpołączone ze sobą, i wszystkie są równie ważne.Przewodnik po prawach dziecka znajduje się tutaj: www.unicef.org/rightsite

Administrator
Text Box
Prawo dzieci do edukacjiPrawo do edukacji jest bardzo ważne.  Dzieci i młodzież z całego świata mają prawo chodzić do szkoły i otrzymywać edukację na wysokim poziomie.Dzieci i młodzież, którzy opuścili swój kraj i przybyli do nowego kraju jako imigranci, czy też uchodźcy mają również prawo do edukacji.Każde dziecko w Szkocji, w wieku od 5 do 16 lat, ma prawo do wolnego miejsca w szkole. Prawo przewiduje, że wszyscy w tym przedziale wiekowym wezmą udział w edukacji. Po 16 roku życia młodzi ludzie mogą wybrać, czy i jak chcą kontynuować naukę.



The right to extra support with their education 

All children and young people in the world have a right to extra 
support with their education if they are disabled. In Scotland, children 
and young people, or their parents/carers on their behalf, have the 
right to ask for extra help and support with their learning in school 
when they need it, even if they aren’t disabled. 

In Scotland, the Additional Support for Learning Act (2004) and the 
accompanying Code of Practice set out your rights as a parent/carer 
and the rights of your child to get the additional support they need in 
school. They also tell schools, local authorities and other agencies how 
to make sure this happens.

You can find out more here: enquire.org.uk/advice-for-parents

The right to learn from education

Children’s education should be designed to help them to use their 
talents and abilities, and to help them live peacefully, to protect the 
environment and to respect other people.

All of the world’s children and young people have the right to their own 
culture, religion and language, and to learn about their own family’s 
history, background and beliefs. They have the right to learn about 
these things from their education. 

At school your child will be able to find out and discover things in many 
areas of knowledge, and to learn new skills. They will be able to share 
their thoughts and opinions with others through writing, talking and 
artistic expression unless this would cause harm and distress to others. 

Children’s right to choose their friends

All children and young people in the world 
have the right to choose their own friends. 
School gives many good opportunities to 
meet new people who are around the same 
age as them, from backgrounds which 
may be similar or different to theirs, and  
to make friends with them. 
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Place of learning Who it’s for When they attend

Nursery Children aged 
3 or 4

Children in Scotland who are aged 3 or 4 years 
old (and some who are 2 years old) have a right 
to 600 hours per year of early learning and 
childcare. This usually means around 16 hours 
per week during term time.

Primary School

Primary 1 – Age 5* 
Primary 2 – Age 6 
Primary 3 – Age 7 
Primary 4 – Age 8
Primary 5 – Age 9 
Primary 6 – Age 10
Primary 7 – Age 11

(*Sometimes children start 
school at age 4 depending on 
when their birthday is.)

Children aged 
5 – 12

Monday – Friday, usually around 9am – 3:30pm, 
190 days per year. 

Schools close for holidays over winter and 
summer, and at various points during the year. 
Check with your local council when your local 
schools open and close, or with the school itself.

Secondary School

Secondary years 1-4 are 
mandatory – children must go.

Secondary years 5-6 are 
optional - children choose to go.

Children and 
young people 
aged 12 – 16

Young people 
aged 16 - 18

Monday – Friday, usually around 9am – 3:30pm, 
190 days per year. 

Schools close for holidays at various points 
during the year. Check with your local council 
when your local schools open and close, or with 
the school itself.

Further Education College 

College is optional for young 
people aged 16 or over who 
qualify for entry.

Young people 
aged 16 and 
over

Times vary – it depends on the young person 
and what they are studying. 

Some students can attend for free. Check with 
the college. 

Higher Education Institution 
(University)

University is optional for young 
people aged 17 or over who 
qualify for entry.

Young people, 
usually aged 
17/18 and over

Times vary – it depends on the young person 
and what they are studying. 

Some students can attend for free. 

Young asylum seekers may be able to access a 
scholarship to undertake learning at university. 
Check with the university.  
* For further information see appendix.
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The school year
In Scotland, the school year starts in August and ends in June.  
There are various holidays during the year, and a long summer 
holiday during late June, July and early August, when there is  
no school. Schools are open 190 days per year.  

A typical school day

The school day usually runs from about 9am until 
about 3:30-4.00pm, from Monday to Friday, although 
every school has its own timetable. Some schools close 
at lunchtime on a Friday. Your school will provide your child 
with a timetable with information about when school starts 
and finishes each day and on the timing of lessons.

In primary schools, pupils usually have most of their lessons in  
one classroom, and also some time learning in the school library, 
gym or computer room. They usually have the same teacher for 
most of the time. 

In secondary schools, pupils usually move between classrooms for 
different lessons, and have different teachers for different subjects. 
Their timetable will tell them which classroom to go to for each lesson 
and will usually tell them the teacher they will have for each too. 

Most schools have an outdoor play area, called the playground. 
This sometimes has play equipment, a garden or a shelter. Children 
are able to spend time playing during the morning break and at 
lunchtime; and there is sometimes an afternoon break too. Many 
lessons will involve play too.  

Attendance at and absence from school

Parents/carers of children who are registered with a school need to 
tell the school if their child will not be at school because of illness or 
any other reason. This is so that the school knows that children and 
young people are safe when they are not at school. If your child has 
to be absent from school you should let the school know why, either 
by phone-call or email, on the first day that your child is absent, or  
by letter when they return to school. 

4 5

Administrator
Text Box
Rok szkolnySzkoły są otwarte 190 dni w roku.W Szkocji rok szkolny rozpoczyna się w sierpniu, a kończy w czerwcu.W ciągu roku są różne święta i długie letnie wakacje, które zazwyczaj rozpoczynają się końcem czerwca a kończą w sierpniu. Wtedy szkoła jest zamknięta dla uczniów. 

Administrator
Text Box
Typowy dzień w szkoleDzień szkolny zwykle rozpoczyna się o 9 rano, a kończyokoło 15:30 - 16:00, od poniedziałku do piątku, chociaż

Administrator
Text Box
każda szkoła ma własny harmonogram. Niektóre szkoły zamykająwcześniej w piątki. Twoje dzieko dostanie plan zajęć w szkole.

Administrator
Text Box
W szkołach podstawowych uczniowie zwykle mają większość lekcji wjedna sali, z jednym nauczycielem, ale korzystają też w ramach zajęć ze szkolnej biblioteci, sali gimnastycznej lub sali komputerowej. W szkołach średnich uczniowie zwykle przemieszczają się między klasami na lekcje i mają różnych nauczycieli od poszczególnych przedmiotów. Rozkład zajęć pokaże im, do której klasy pójść na każdą lekcję oraz imię nauczyciela danego przedmiotu. Większość szkół ma plac zabaw na świeżym powietrzu. Czasami jest wyposażony w sprzęt do zabawy, ogród lub schronienie, gdy pada deszcz. Dzieci mają czas na zabawę  podczas przerwy porannej  i obiadowej; czasami jest też przerwa popołudniowa. Wiele lekcji również ma formę zabawy.

Administrator
Text Box
Frekwencja w szkole i nieobecność w szkoleRodzice / opiekunowie dzieci zapisanych do danej szkoły muszą poinformować szkołę, jeśli ich dziecko będzie nieobecne w szkole z powodu choroby lubz jakiegokolwiek innego powodu. Spowodowane jest to troską szkoły o bezpieczeństwo dzieci, gdy nie są w szkole.  Również należy uprzedzić szkołę, jeśli wiadome jest, że dziecko będzie nieobecne.  Można to zrobić drogą telefoniczną, mailową lub w formie pisemnej.

Administrator
Text Box

Administrator
Text Box



The curriculum

Schools in Scotland provide a curriculum (meaning all the things that 
are taught in nursery, school and college) for children and young 
people aged 3 to 18. The aim of the Scottish curriculum is to make 
each child a:

• successful learner

• confident individual

• responsible citizen

• effective contributor

Curriculum content

The curriculum covers eight areas: 

• expressive arts

• health and wellbeing

• languages

• mathematics  

Pupils in ‘the senior phase’ – years 4, 5 and 6, within secondary 
schools can study various qualifications in Scottish schools, across 
these curriculum areas. 

School ethos

Schools in Scotland aim to be places where everyone can feel safe, 
included and involved, and where everyone can achieve. Scottish 
schools aim to provide an excellent education for every child. 

Making sure children and young people are OK in school

Children and young people have the right to be safe, healthy, and 
cared for both at home and in school. It’s everyone’s job – parents, 
teachers, school support staff- to make sure children and young 
people are okay in school. 

• religious and moral education

• science

• social studies

• technologies
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Pastoral care in school

Teachers care about the children and young people in their school.  
As a parent/carer, you can talk to staff at the school about any issue 
that might be affecting your child’s learning or causing them to be 
worried or upset at school. 

If you are the parent/carer of a child at primary school and would 
like to talk about your child with the staff of the school, you should 
visit, send an email or make a phone call to the school office 
requesting this. Or you could send a note or a letter with your child  
to give to the headteacher, asking for a meeting to be arranged. 

In secondary schools, there are teachers called ‘Pastoral Care Teachers’, 
or ‘Guidance Teachers’ whose job is to help pupils with any worries 
they have and to give them support and advice. You may have been 
introduced to your child’s Pastoral Care Teacher already. She or he 
will be interested to know how they are doing throughout your child’s 
time at secondary school and will try to talk to you, as their parent/
carer, from time to time. 

If you are the parent/carer of a child at secondary school and 
would like to talk about your child with the staff of the school, you 
should visit, send an email or make a phone call to the school office 
requesting this. Or you could send a note or a letter with your child 
to give to their Pastoral Care Teacher or to the Depute Headteacher, 
asking for a meeting to be arranged. 

Religious observance

All schools in Scotland have some kind of religious observance or 
‘time for reflection’. How often and in what form this happens varies 
from school to school; it can be every week, or a few times a year. 

Parents have a right to withdraw their children from religious observance; 
and young people’s preferences should also be respected. 

Talk to your child’s Headteacher or Pastoral Care/Pupil Support/ 
Guidance Teacher if this is something that you’d like to discuss  
with the school.
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Behaviour and discipline

Schools in Scotland are not allowed to hit students, or punish them with any 
kind of violence. Physical punishment is against the law in Scottish schools.

Schools have positive behaviour policies to try and encourage good 
behaviour so that everyone feels safe at school and able to learn. 

Schools also ensure that unacceptable behaviour, such as bullying, is dealt 
with and can withdraw privileges, give detention and exclude pupils whose 
behaviour has caused harm to others. 

Bullying, racism and religious prejudice  

Bullying behaviour makes children and young people feel hurt, threatened, 
frightened or left out. It can happen face to face and online. 

Racism involves treating someone differently and unfairly because  
of their race, culture or skin colour. 

Religious prejudice can lead to people treating others differently  
and unfairly because of their religion or because others think that they 
belong to a particular religion or faith. 

Bullying, racism and religious prejudice are never acceptable. If your 
child experiences these at school, you can help by listening to what they 
have to say about it and contacting the school about the matter too. The 
Headteacher, Guidance, Pastoral Care/ Pupil Support Teacher will take the 
matter very seriously and take action to prevent any further bullying, racist 
or prejudiced behaviour against your child. 

Additional Support Needs

The law (Additional Support for Learning Act, 2004) says that pupils who 
need extra support to help them to learn should have that support provided. 
There might be lots of different reasons why a pupil needs extra support 
for their learning, for example having difficulties with reading or 
writing, being disabled, being looked after by the local council 
rather than by family, or having experienced bereavement 
or loss. It is very common for children and young people in 
Scottish schools to ask for and get extra help with their 
learning. You and your child will be able to ask the school 
for extra help when it’s needed too.
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Administrator
Text Box
Zachowanie i dyscyplinaSzkoły w Szkocji nie mogą bić uczniów ani stosować wobec nich przemocy.W szkockich szkołach kara fizyczna jest niezgodna z prawem.Szkoły skupiają się na pozytywnym postępowaniu, aby starać się zachęcać do dobrego zachowania, tak aby każdy czuł się bezpiecznie w szkole i mógł się uczyć.Szkoły dbają również o to, aby zachowanie niedopuszczalne, takie jak zastraszanie, bullying (prześladowanie) były obarczone konsekwencjami w postaci różnych procedur takich jaknp. zatrzymanie ucznia w szkole po lekcjach, czy nawet wypisanie dziecka ze szkoły na czas stały lub określony, jeśli zachowanie danego ucznia zagraża bezpieczeństwu innych. 
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Text Box
Zastraszanie, rasizm i uprzedzenia religijnePrześladowanie powoduje, że dzieci i młodzi ludzie czują się zranieni, zagrożeni, przestraszeni lub pominięci. Może się to zdarzyć w bezpośrednim kontakcie (twarzą w twarz) lub online.Rasizm polega na traktowaniu kogoś inaczej i niesprawiedliwie ze względu na inną rasę, kulturę lub koloru skóry.Uprzedzenia religijne mogą prowadzić do tego, że ludzie traktują inaczej i niesprawiedliwie tych, którzy należą do określonej religii lub wiary.Zastraszanie, rasizm i uprzedzenia religijne nigdy nie są akceptowane w szkockich szkołach. Jeżeli twoje dziecko doświadcza ich w szkole, możesz pomóc, poprzez wysłuchanie i skontaktowanie się ze szkołą w tej sprawie.  Dyrektor szkoły oraz guidance teacher traktują tego typu sytuacje bardzo poważnie i podejmują działania, aby zapobiec dalszemu znęcaniu się lub uprzedzeniom wobec twojego dziecka.
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Dodatkowe wsparciePrawo (Ustawa o dodatkowym wsparciu w edukacji z 2004. roku) mówi, że uczniowie, którzy, potrzebują dodatkowego wsparcia w nauce, mają otrzymać należną im pomoc. Może być wiele różnych powodów, dla których uczeń potrzebuje dodatkowego wsparcia w nauce, na przykład trudności z czytaniem lub pisaniem, niepełnosprawność, gdy
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Text Box
opiekę nad dzieckiem sprawuje urząd, a nie rodzina lub po doświadczeniu żałoby. Prośba o pomoc jest bardzo powszechna w szkockich szkołach.Szkoła udzieli Ci informacji w tej sprawie, jeśli uważasz, że twoje dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy w nauce. 
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Text Box
Szkoła udzieli Ci informacji w tej sprawie, jeśli uważasz, że twoje dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy w nauce. 



English as an Additional Language (EAL) support and ESOL 
qualifications

A child having English as an additional language can be considered 
an additional support need covered by the law. 

Schools offer particular kinds of support to students who speak 
English as an extra language as well as the language(s) they speak 
at home. This is offered by the EAL services. 

Young people who are multilingual can also study ESOL (English for 
Speakers of Other Languages) qualifications which are aimed at 
developing knowledge and skills in speaking, writing, listening and 
reading in English. 

Ask your child’s school about what help and qualifications they can 
offer if you think that this would help your child. 

Scotland values having learners who speak many different languages 
and would encourage young people to be proud if they speak a 
different language at home than they use at school.

Cost of the school day

Although school education is free in Scotland, there 
can sometimes be costs linked to school attendance. 

Some subjects ask parents to pay a little towards 
materials, for example Home Economics might ask 
for a payment towards ingredients. Some music 
lessons can also have a cost. 

Sometimes there are charges for school trips, or for 
days when students are allowed to wear casual or 
‘dressing up’ clothes instead of school uniform. Sometimes there  
are sales in school, of books or cakes, which pupils might want  
to bring money for. 

You should talk to your child’s Headteacher if in primary school,  
or the Guidance/Pastoral Care/Pupil Support Teacher if in Secondary 
school, about any issues related to any costs associated with school 
activities. All children should be able to participate fully in the life of 
the school. 
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Administrator
Text Box
Język angielski jako język dodatkowy (EAL- English as an additional language) i kwalifikacje ESOL (English for Speakers of Other Languages)Dla dziecka z angielskim jako dodatkowym językiem można rozważyć potrzebędodatkowego wsparcia.  Szkoły oferują szczególne wsparcie uczniom, dla których angielski nie jest językiem ojczystym oraz wsparcie w nauce języka używanego w domu.  Jest to oferowane przez usługi EAL.Wielojęzyczni młodzi ludzie mogą również zdobywać kwalifikacje ESOL, których celem jestrozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku angielskim.Zapytaj szkołę dziecka o pomoc jaką mogą zaoferować Twojemu dziecku w aspekcie języka. Szkocja ceni sobie uczniów, którzy mówią wieloma różnymi językami. Umiejętność mówienia w domu innym językiem niż w szkole powinna być powodem do dumy. 
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Text Box
Koszt dnia szkolnegoChociaż edukacja szkolna jest w Szkocji bezpłatna, mają miejsce czasami dodatkowe koszty związane z uczęszczaniem do szkoły.Niektórzy nauczyciele proszą rodziców, aby zapłacili trochę w kierunku materiały, na przykład Home Economics, mogą poprosić o zapłatę za składniki. Niektóre lekcje muzyki mogą się również wiązać z dodatkowym kosztem. Niektóre osoby proszą rodziców, aby zapłacili trochę w kierunku materiały, na przykład Home Economics mogą zapytać za zapłatę na składniki. Trochę muzyki lekcje mogą mieć również swój koszt.
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Text Box
Czasami są opłaty za wycieczki szkolne lub za dni, kiedy uczniowie mogą nosić zwykłe ubrania lub się przebrać, zamiast mundurka szkolnego. Czasem ma miejsce w szkole sprzedaż książek lub ciast, które uczniowie mogą zakupić. 

Administrator
Text Box
mundurka szkolnego. Czasem ma miejsce w szkole sprzedaż książek lub ciast, które uczniowie mogą zakupić. Powinieneś porozmawiać z dyrektorem swojego dziecka, jeśli jest w szkole podstawowej, lub Guidance Teacher, jeśli jest w szkole średniej, o wszelkich kwestiach związanych z wszelkimi kosztami związanymi ze szkołą. Wszystkie dzieci powinny mieć możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. 



Uniform/clothing grants

Most schools have a uniform, meaning that pupils should wear 
certain items of clothing, in certain colours. Parents on low income 
can get some money called a ‘clothing grant’ to help them buy school 
uniform for their children. Clothing grants are set at a minimum of 
£100 per child in Scotland. Speak to your child’s school about clothing 
grants and how to apply if you think your family might be eligible.  

Some schools also have supplies of spare items of uniform such as 
ties and jumpers. Ask if your school has extras that they can give out.

Pupils usually need a set of clothes for P.E. (physical education, or 
sport/games), called a ‘P.E. kit’, such as leggings, shorts, tee-shirt and 
gym shoes/ trainers.  Some schools also have spare items of P.E. kit 
that students can have or borrow. Again, speak to your Guidance/
Pastoral Care/Pupil Support Teacher about this. 

Lunch/Free School Meals

Free School Meals are provided for children in Primary 
1, 2 and 3 (and in Glasgow for Primary 4). Children from 
Primary 4  to S6 can also receive a free school meal if 
they are from a family which has a low income. Higher 
income families have to pay for school meals for children from 
Primary 4 through to S6. If you think that your child might be entitled 
to a free school meal, ask the school about this and how to apply. 

Schools provide lunch for pupils in a special dining area or cafeteria. 
Pupils can choose to bring a lunch from home (called a packed 
lunch) or, if they live near enough, they can go home for lunch. 

Snacks

Many Scottish school students take a small snack with them to eat 
during the break between morning lessons (the break is sometimes 
called the interval, or ‘playtime’). Their snack might be a piece of 
fruit, a sandwich or biscuit. In most schools the cafeteria is open in 
the morning selling snacks and some schools have tuckshops where 
pupils can buy snacks too. Most schools do not allow any snacks  
with peanuts in them because of allergies. 
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Administrator
Text Box
Dotacje na mundurek/odzież szkolnąWiększość szkół nakłada na dzieci obowiązek noszenia mundurka szkolnego, co oznacza, że uczniowie powinni nosić niektóre elementy odzieży w określonych kolorach. Rodzice o niskich dochodach mogą uzyskać pieniądze zwane clothing grant (dotacja na odzież), aby pomóc im w zakupie szkolnych mundurków dla swoich dzieci. Dotacje na odzież są ustalane na minimum 100 £ na dziecko w Szkocji. Porozmawiaj ze szkołą dziecka o dotacji na odzież oraz jaki jest sposób ubiegania się o to, jeśli uważasz, że Twoja rodzina może się kwalifikować na taką formę wsparcia finansowego. Niektóre szkoły mają również zapasy elementów mundurku, takich jak krawaty i bluzy. Zapytaj, czy Twoja szkoła jest w posiadaniu dodatkowej odzieży, którą mogą dać twojemu dziecku.Uczniowie zwykle potrzebują zestawu ubrań do P.E. (wychowanie fizyczne), zwany „P.E. kit”, takie jak legginsy, szorty, koszulka i buty sportowe. Niektóre szkoły mają również zapasowe ubrania P.E., które uczniowie mogą dostać lub pożyczyć. Porozmawiaj ze szkołą dziecka na ten temat.
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Text Box
Lunch / Bezpłatne obiady szkolneBezpłatne obiady szkolne są zapewnione dla dzieci w szkole podstawowej w klasach 1, 2 i 3 (oraz w Glasgow dla klasy 4 szkoły podstawowej). Dzieci ze starszych klas mogą również otrzymać bezpłatny szkolny posiłek, jeśli pochodzą z rodzin o niskich dochodach. W innym razie należy płacić za obiady szkolne.  Jeśli uważasz, że Twoje dziecko może być uprawnione do darmowego posiłku w szkole, zapytaj szkołę i dowiedz się jak złożyć podanie.
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uważasz, że Twoje dziecko może być uprawnione do darmowego posiłku w szkole, zapytaj szkołę i dowiedz się jak złożyć podanie.Szkoły zapewniają uczniom lunch w specjalnej jadalni lub kafeterii.Uczniowie mogą przynieść lunch z domu (zwany packed lunch) lub, jeśli mieszkają wystarczająco blisko, mogą iść do domu na lunch. 
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Text Box
Przekąski/SnacksWielu szkockich uczniów bierze ze sobą małą przekąskę do jedzenia (snack) podczas przerwy między porannymi lekcjami (przerwa jest czasami zwany interval lub playtime ). Snack to zazwyczaj owoc, kanapka lub ciastka. W większości szkół stołówka jest otwarta rano i sprzedaje przekąski, a niektóre szkoły mają sklepik, gdzie uczniowie mogą zakupić coś do jedzenia. Większość szkół nie dopuszcza żadnych przekąsek z orzeszkami ziemnymi z powodu alergii.



Clubs and sports

Many schools have clubs and sports teams that pupils can get involved 
with, outside of lessons and/or school hours, for example, at lunchtime 
or after school. Many of these are free though some have a cost. The 
school can tell you more about what is available, and how they can  
help with any costs of taking part.

Trips

Most schools take pupils on occasional day trips to places of interest 
like museums, historical sites and leisure parks; or longer trips, for example, 
to outdoor education centres, as part of their education. Many of these 
trips are free though some have costs. The school should be able to tell 
you about any trips that your child might be involved in and offer help 
with any costs that there might be, if needed. 

Home education 

Families in Scotland have the right to educate their children at home. 
However, it is a choice which only a small minority of parents make. 

Providing data to schools

Schools in Scotland usually collect information about the children, such 
as their religion, and background, e.g. what languages they speak, or 
if they have any extra needs. This is to help them to understand their 
community better and to plan for the best learning and support for  
the children. This information is kept safe and confidential. 

Transport 

Children travel to school in different ways, 
depending on where they live and how close to the 
school. Many children walk to school. Some travel 
by car, bus or bike. Pupils who have to travel more 
than a certain distance can be entitled to free 
transport. Your local council can help with this.   
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Administrator
Text Box
Kluby i sportWiele szkół ma kluby i drużyny sportowe, w które mogą zaangażować się uczniowie poza lekcjami i / lub godzinami szkolnymi, na przykład w porze lunchu lub po szkole. Wiele z nich jest bezpłatnych, choć niektóre mają swój koszt. Szkoła może powiedzieć ci więcej o tym, co jest dostępne i jak mogą pomoc w pokryciu ewentualnych kosztów.WycieczkiWiększość szkół zabiera uczniów na okazjonalne lub dłuższe wycieczki do interesujących miejsc jak muzea, miejsca historyczne, parki rozrywki, czy też placówki edukacyjne na świeżym powietrzu, w ramach programu nauczania. Wiele z nich jest bezpłatna. Szkoła powinna wiedzieć o wszelkich podróżach, w które może być zaangażowane Twoje dziecko i w razie potrzeby może zaoferować pomoc w pokryciu kosztów. Edukacja domowaRodziny w Szkocji mają prawo do edukacji swoich dzieci w domu. Jest to jednak wybór, którego dokonuje niewielka część rodziców.Dostarczanie danych do szkółSzkoły w Szkocji zwykle zbierają informacje o dzieciach, takie jak ich religia i pochodzenie, np. w jakich językach mówią, lub jeśli mają jakieś dodatkowe potrzeby. Ma to pomóc im zrozumieć ich społeczność i zaplanować najlepszą edukację i wsparcie dla dzieci. Informacje te są bezpieczne i poufne.
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Text Box
TransportDzieci podróżują do szkoły na różne sposoby, w zależności od tego, gdzie mieszkają i jak blisko jest szkoła. Wiele dzieci chodzi do szkoły piechotą. Część podróżuje samochodem, autobusem lub rowerem. Uczniowie, którzy muszą pokonać do szkoły większą odległość mogą być uprawnieni do bezpłatnego transportu. Twoja rada lokalna (Council) może w tym pomóc.



Parental engagement

Parents/carers are strongly encouraged to get involved with the 
schools their children attend, and to support their children’s learning. 
Schools provide advice to parents on how they can help their 
children with their learning. Parents of pupils at primary school are 
encouraged to contact the Headteacher if there is something that 
they would like to discuss about their child. For secondary pupils, 
parents can contact the child’s Pupil Support Teacher.  At different 
times in the year parents are invited to visit the school and talk 
to their child’s teachers about how they are getting on with their 
learning. Parents are also invited to fun events and shows that  
the school might be running. 

Things to do outside of school

There are lots of FREE, fun things to do with your children when they 
are not in school. 

Libraries are places where you can borrow books. Sometimes you 
can also use computers, borrow CDs, borrow audio-books, and join 
in with arts and crafts activities. It is free to join the library and to 
borrow books. Your local council can help you find out more. 

Scotland has many museums which offer free entry. Museums are 
places where interesting objects are stored and displayed, and lots 
of them have special activities and fun things for children and young 
people to do. Some of the free museums in Scotland include:

• National Museum of Scotland, Edinburgh

• Museum of Childhood, Edinburgh

• Kelvingrove Museum, Glasgow 

• Riverside Museum, Glasgow

• People’s Palace, Glasgow

• Aberdeen Maritime Museum, Aberdeen

• Broughty Castle Museum, Dundee

• Inverness Museum and Art Gallery, Inverness

Some areas also have art galleries which can be free and fun. 
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Administrator
Text Box
Zaangażowanie rodzicówZachęcamy rodziców / opiekunów do zaangażowania się w sprawy szkoły, do których uczęszczają ich dzieci wspierania ich nauki. Szkoły udzielają porad rodzicom, w jaki sposób mogą oni pomóc swoim dzieciom w nauce. Zachęca się rodziców uczniów szkoły podstawowej do skontaktowania się z dyrektorem, jeśli jest coś o czym chcieliby porozmawiać. W przypadku uczniów szkół średnich, rodzice mogą skontaktować się z nauczycielem wspierającym (guidance teacher) dziecka. W ciągu roku szkolnego rodzice są zapraszani do odwiedzenia szkoły i rozmowę z nauczycielem o tym, jak sobie radzą ich dzieci z nauką.  Rodzice są również zapraszani na występy dzieci i pokazy.Rzeczy do zrobienia poza szkołąJest wiele DARMOWYCH rzeczy do zrobienia z dziećmi, kiedy nie są one w szkole. Biblioteki to miejsca, w których można wypożyczać książki, płyty CD, audiobooki. Czasami można także korzystać z komputerów i dołączać do prowadzonej w nich działalności artystycznej i rzemieślniczej. Zapisanie się do biblioteki jest bezpłatne. Lokalna rada może pomóc ci dowiedzieć się więcej.Szkocja ma wiele muzeów, które oferują bezpłatny wstęp. Muzea są to miejsca, w których interesujące obiekty są przechowywane pokazywane. Wiele z nich organizuje ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Niektóre z bezpłatnych muzeów w Szkocji to:• National Museum of Scotland (Muzeum Narodowe Szkocji, Edynburg);• Museum of Childhood (Muzeum Dzieciństwa, Edynburg);• Kelvingrove Museum, Glasgow;• Riverside Museum, Glasgow• People's Palace, (Pałac Ludowy, Glasgow);• Aberdeen Maritime Museum, (Muzeum Morskie, Aberdeen);• Broughty Castle Museum, Dundee• Inverness Museum and Art Gallery, (Muzeum i galeria sztuki, Inverness);Niektóre miasta mają również galerie sztuki, które mogą być darmowe i ciekawe. 



Scotland also has many parks and gardens where you can play, run 
around, walk your dog, or have a picnic. Some are small local parks, 
with swings and other play equipment, and some are big country 
parks. Most parks are completely free. Some large country parks are 
free to enter, but you have to pay for parking. Your local council can 
tell you more about parks in your area. 

Some coastal parts of Scotland have beaches where it can be fun to 
play and swim (if you don’t mind the cold water!). 

Most councils provide swimming pools and leisure centres where you 
can play sports such as football, tennis or table-tennis. Some of these 
offer free entry to children at certain times (e.g. summer) or all year. 
Ask your local council what they offer. 

Useful contacts
Education

3-18 curriculum: education.gov.scot/parentzone/learning-in-scotland/
About%20the%203-18%20curriculum

General information for parents: education.gov.scot/parentzone

Information about parental involvement with schools: www.connect.scot 

Education guide for asylum seekers and refugees in Scotland:  
www.gov.scot/Publications/2005/05/04143503/35049

Additional Support for Learning, parents’ guide:  
enquire.org.uk/information/parents-guide

Advice services

Scottish Refugee Council: www.scottishrefugeecouncil.org.uk

Citizens’ Advice Bureau: www.citizensadvice.org.uk/scotland
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Text Box
Szkocja ma również wiele parków i ogrodów, w których można grać, biegać chodzić na spacery ze swoim psem lub urządzać sobie piknik. Niektóre to małe lokalne parki, z huśtawkami i innym sprzętem do zabawy, a niektóre są dużymi parkami na obrzeżach miasta (Country Parks). Większość parków jest całkowicie darmowa. Niektóre Country Parks mają wstęp wolny, ale trzeba zapłacić za parking. Niektóre przybrzeżne części Szkocji mają plaże, na których można się dobrze bawić grać i pływać (jeśli nie przeszkadza ci zimna woda!).Większość rad posiada baseny i ośrodki sportowe, w których można uprawiać sporty, takie jak piłka nożna i tenis. Niektóre z nich oferują bezpłatny wstęp dla dzieci w określonych godzinach (np. latem) lub przez cały rok. Zapytaj lokalną radę, co oferują.
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Text Box
Przydatne kontakty
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Text Box
3-18 program nauczania: education.gov.scot/parentzone/learning-in-scotland/About%20the%203-18%20curriculumInformacje na temat zaangażowania rodziców w szkoły: www.connect.scotOgólne informacje dla rodziców: education.gov.scot/parentzonePrzewodnik edukacyjny dla osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców:www.gov.scot/Publications/2005/05/04143503/35049Dodatkowe wsparcie w nauce, przewodnik dla rodziców:enquire.org.uk/information/parents-guideUsługi doradczeSzkocka Rada ds. Uchodźców: www.scottishrefugeecouncil.org.ukBiuro Porad Obywatelskich (CAB): www.citizensadvice.org.uk/scotland
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Text Box
Edukacja: 



Local government

www.cosla.gov.uk/scottish-local-government

Keeping safe

Anti-Bullying service: respectme.org.uk

Children’s free helpline: www.childline.org.uk / 0800 1111

Outside of school

Free things to do: www.visitscotland.com/see-do/attractions/free

Country parks: www.list.co.uk/article/69045-the-best-country-parks-
near-glasgow-and-edinburgh

Free museums:  
www.museumsassociation.org/members-free-entry/scotland  
www.moneysavingexpert.com/deals/free-museums-and-art-galleries

Young Scot: a charity which offers a card for young people aged 11-
26 living in Scotland, which includes various benefits including travel 
discounts: young.scot/the-young-scot-card
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Text Box
Samorząd lokalny www.cosla.gov.uk/scottish-local-governmentDbanie o bezpieczeństwoStrona zajmująca się pomocą ofiarom prześladowania/bullying : respectme.org.ukChildren's free helpline (Bezpłatna infolinia dla dzieci): www.childline.org.uk / 0800 1111Zajęcia pozaszkolneZa darmo: www.visitscotland.com/see-do/attractions/freeParki wiejskie: www.list.co.uk/article/69045-the-best-country-parks-near-glasgow-and-edinburghFree museums:www.museumsassociation.org/members-free-entry/scotlandwww.moneysavingexpert.com/deals/free-museums-and-art-galleriesYoung Scot: Organizacja charytatywna, która oferuje kartę dla młodych ludzi w wieku 11-26 mieszkających w Szkocji, która oferują różne zniżki, w tym rabaty na podróż:young.scot/the-young-scot-card



Asylum seekers’ access to Higher Education
Asylum Seekers and those staying in the UK on humanitarian grounds 
because of their immigration status are not supported through the Student 
Awards Agency for Scotland (SAAS) which funds most Scottish students.

However, there is other support available such as scholarships and from 
other organisations who support asylum seeker students or those without 
immigration status. 

Scholarships

Scholarships meet the cost of tuition fees and include an allowance for 
essential study-related expenditure. In seeking entry to a university on 
a scholarship basis, applicants should apply for their preferred course 
through UCAS. 

Universities look at scholarship applications from potential students who:

• hold a conditional or unconditional offer for study at the 
institution that they have applied for; and

• have submitted, or are the dependant of someone who has 
submitted, an application to the Home Office for recognition 
as a Refugee under the 1951 UN Convention on the Status of 
Refugees (hereafter “The Convention”) and who has not yet 
received a decision from the Home Office on that application 
or the outcome of an appeal on that application; or  

• have been offered leave to remain in the UK on the grounds 
of Article 8 of the European Convention on Human Rights, 
provided that the student has not become eligible for Student 
Support from the relevant student funding body in Scotland, 
England, Wales or Northern Ireland. 

Applications will also be considered from students who have already 
started their course of study but have subsequently applied for asylum 
and can no longer access their original funding. In these cases, it will be 
necessary to establish that the original funding for study is no longer 
available and applicants will be required to provide supporting evidence.
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Administrator
Text Box
Dostęp osób ubiegających się o azyl do szkolnictwa wyższegoOsoby ubiegające się o azyl i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii z przyczyn humanitarnych ze względu na ich status imigracyjny nie są obsługiwane przez Student Awards Agency for Scotland (SAAS), która finansuje większość szkockich studentów.Istnieje jednak inne wsparcie, takie jak stypendia oraz pomoc różnych organizacji, które wspierają studentów ubiegających się o azyl i osoby bez statusu uchodźcy. StypendiaStypendia pokrywają koszty czesnego i obejmują dodatek na niezbędne wydatki związane ze studiami. Kandydaci na kierunki studiów, które oferują stypendia powinni ubiegać się o preferowany kurs poprzez UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service).Uniwersytety analizują wnioski o stypendia od potencjalnych studentów, którzy:• posiadają warunkową lub bezwarunkową ofertę studiowania w instytucji, do której się ubiegali; i• złożyli wniosek lub są na utrzymaniu osoby, która taki wniosek złożyła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office), o uznanie kandydata na studia jako uchodźca na mocy Konwencji ONZ o statusie Uchodźcy z 1951 r (zwana dalej „Konwencją”), który jeszcze nie otrzymał decyzji od Home Office dotyczącą tej aplikacji lub wynik odwołania od tego wniosku; lub• zaoferowano im pozwolenie na pozostanie w Wielkiej Brytanii (w oparciu o art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka), pod warunkiem, że studenci nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia ze strony właściwego organu finansującego studentów w Szkocji,Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.Wnioski będą również rozpatrywane od studentów, którzy już rozpoczęli wybrany kurs, a następnie złożyli wniosek o azyl i nie mają dostępu do pierwotnych funduszy. W takich przypadkach będzie niezbędne ustalenie, czy pierwotne finansowanie studiów już nie jest dostępne, a wnioskodawcy będą zobowiązani do przedstawienia dowodów to potwierdzających.



Scholarships for asylum seekers are available at:

• The University of Strathclyde via asylum-scholarship@strath.ac.uk 

More detail on this scholarship can be found here:  
www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/asylumseekerscholarship

• Glasgow University via mrio-scholarships@glasgow.ac.uk 

More detail on this scholarship can be found here:  
www.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/#/eligiblecountries  
www.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/ 

Fee waivers and home fees

The University of the West of Scotland and the University of Glasgow both 
consider fee waivers and granting of home fees on a case by case basis. 

The Carnegie Trust is also a potential funding source for prospective 
students who have lived in Scotland for a while. The Carnegie Trust can 
help with fees if a university has agreed to consider granting home fees  
on an exceptional basis.

www.carnegie-trust.org/schemes/undergraduate-schemes/ 
fee-assistance.html#background

Glasgow Refugee and Migrant Network (GRAMNet)

Glasgow University also helps asylum seekers through a group called 
GRAMNet: www.gla.ac.uk/research/az/gramnet

You can email general enquires to David Wright, Network Administrator  
at: david.wright@glasgow.ac.uk or gramadmin@glasgow.ac.uk

Or write to: 11 The Square, University of Glasgow, Glasgow, G12 8QQ

Advice on these matters and referrals for legal advice are available  
from the Scottish Refugee Council and/or appropriate UK agencies. 
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Administrator
Text Box
Stypendia dla osób ubiegających się o azyl są dostępne pod adresem:• The University of Strathclyde za pośrednictwem strony: asylum-scholarship@strath.ac.ukWięcej informacji na temat tego stypendium można znaleźć tutaj:www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/asylumseekerscholarship• Uniwersytet Glasgow za pośrednictwem:  mrio-scholarships@glasgow.ac.ukWięcej informacji na temat tego stypendium można znaleźć tutaj:www.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/#/eligiblecountrieswww.gla.ac.uk/scholarships/humanitarianscholarships/Opłaty i zwolnienia z opłat University of the West of Scotland oraz University of Glasgow biorą pod uwagę możliwość zniesienia opłat lub przyznania “home fees”. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Carnegie Trust jest także potencjalnym źródłem finansowania dla potencjalnych  studentów, którzy mieszkali przez pewien czas w Szkocji. Carnegie Trust może pomoc w opłatach, jeśli uniwersytet zgodził się rozważyć przyznanie “home fees” w wyjątkowych przypadkach.www.carnegie-trust.org/schemes/undergraduate-schemes/fee-assistance.html#backgroundGlasgow Refugee and Migrant Network (GRAMNet)Uniwersytet Glasgow pomaga również osobom ubiegającym się o azyl poprzez organizację o nazwie GRAMNet: www.gla.ac.uk/research/az/gramnetOgólne zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną do Davida Wrighta, administratora sieci pod adresem: david.wright@glasgow.ac.uk lub gramadmin@glasgow.ac.ukLub napisać do: 11 The Square, University of Glasgow, Glasgow, G12 8QQPorady w tych sprawach oraz skierowania do porad prawnych można uzyskaćod Scottish Refugee Council lub innych brytyjskich agencji.
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