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Dom jest ważny dla nauki w szkole
Baw się i ucz się razem ze swoim dzieckiem
• Twoje wsparcie ma większe znaczenie niż nauczyciele
• Znasz lepiej swoje dziecko i lepiej wiesz w jaki sposób uczy się ono nowych 
 rzeczy – wykorzystaj to!
• Możesz siedzieć razem ze swoim dzieckiem, wtedy gdy ono odrabia lekcje, 
 także wtedy kiedy nie rozumiesz wszystkiego. Zapytaj dziecka, co ono 
 czyta.
• Możesz rozmawiać z dziećmi na temat tego, co przeżyły w szkole albo 
 czego się uczyły.
• Uczestnicz na zebraniach rodzicielskich, aby pokazać dziecku, że 
 angażujesz się w sprawy szkoły.
• Bądź dobrym wzorem – pokaż, że czytasz i uczysz się nowych rzeczy.

Rozbudź chęć nauki u swojego 
dziecka
- ciekawe dzieci mają większą motywację do nauki
• Odpowiadaj na pytania, które dziecko stawia, znajdźcie razem odpowiedź.
• Chwal dziecko, gdy zadaje pytania i potrafi samo znaleźć odpowiedź.
• Pokaż, że ciekawość to dobra cecha, poprzez stawianie pytań dziecku.

www.fug.no
pozwala tobie spojrzeć z 
perspektywy rodzica na
aktualne sprawy z dziedziny 
polityki szkolnej
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Przekaż dziecku więcej słów
• Idź z dziećmi do biblioteki i rozmawiaj z nimi na temat nazw rzeczy w 
 języku, który znasz najlepiej.
• Czytaj i opowiadaj historyjki w języku, który znasz najlepiej.
• W nowych sytuacjach stosuj słowa, które dziecko już zna. Nadawaj 
 słowom nowe znaczenie.

Dzieci uczą się w różny sposób
Niektóre dzieci uczą się najlepiej 
• patrząc, jak robisz to samo
• patrząc na obrazki
• słuchając historyjek albo jak im czyta się głośno
• dotykając rzeczy i pisząc
• ruszając się całym ciałem

Ważne jest, by rodzice angażowali się w proces nauczania dzieci i pr-
zychodzili na wywiadówki, na zebrania dla rodziców i na inne zajęcia w 
szkole. Kiedy rodzice poznają nauczyciela i innych rodziców, stworzy to dla 
dziecka lepszą atmosferę nauki.
Jeżeli rodzice angażują się, to:
• Powstaje silniejsza sieć kontaktów i rodzice mogą wspierać się i 
 pomagać sobie wzajemnie.
• Można współpracować odnośnie wspólnych reguł dla dzieci.
• Będzie lepsze środowisko społeczne w szkole, mniej mobbingu, mniej 
 hałasu i lepsze samopoczucie.
• Dzieci będą miały mniej nieobecności i będą bardziej aktywne w szkole.
• Nauczyciele poznają lepiej każde dziecko i będą mogli prowadzić je 
 lepiej.
• Dzieci będą miały lepsze wyniki w nauce.
• Większa liczba uczniów ukończy szkołę średnią i podejmie studia wyższe.

www.fug.no
jest usługą Komitetu Rodzicielskiego dla Szkół Podstawowych (FUG).
Tutaj znajdziesz:
• Wskazówki jak możesz przyczynić się do nauki swojego dziecka i jak 
 możesz angażować się w sprawy szkoły
• Nowe wiadomości I dobre przykłady współpracy między domem a 
 szkołą.
• Materiały i dobre rady dla kontaktów rodzicielskich, członków komitetu 
 rodzicielskiego (FAU) i komisji współpracy (SU)
• Własne strony dla rodziców z mniejszości językowych
• Użyteczne linki na inne strony internetowe o dzieciach, szkole i nauce

Komitet Rodzicielski dla Szkół Podstawowych (FUG) jest komite-
tem narodowym dla/ i prowadzonym przez rodziców mających 
dzieci w szkole podstawowej.

FUG jest zainteresowany:
Współpracą między domem a szkołą
• Ochroną intersów rodziców w związku ze szkołą
• Przekazaniem wiedzy o tym jak powinna wyglądać współpraca między 
 domem a szkołą 
• Przekazaniem wiedzy dotyczącej wspierania swoich dzieci przez rodziców.
• Planowaniem i wspieraniem rodziców w związku z takimi tematami jak 
klimat wewnątrz pomieszczeń, mobbing, zebrania dla rodziców, 
praca szkolna i wiele innych.

www.fug.no – portal internetowy dla rodziców dzieci 
szkolnych
Komitet Rodzicielski dla Szkół Podstawowych © FUG 2010

Czy wiedziałeś, że:
• w ustawodastwie stoi, że 
 rodzice mają główną 
 odpowiedzialność za wycho-
 wanie dzieci i dlatego mają 
 współodpowiedzialność za 
 sprawy w szkole?
• wszyscy rodzice mają 
 prawo do współdziałania w 
 szkole?
• Możesz wpływać na naukę 
 dziecka w szkole poprzez 
 radę rodziców, jako kontakt 
 dla rodziców, jako członek 
 komitetu rodzicielskiego  
 (FAU) oraz jako członek 
 komisji współpracy (SU) 
 ewentualnie w zarządzie 
 kierowniczym?
• szkoła ma zorganizować 
 wszystkim uczniom 
 przystosowane nauczanie?
• uczniowie szkoły podstawo-
 wej, którzy  nie są w stanie 
 śledzić zwykłej nauki w 
 szkole, mają prawo do  
 nauki języka ojczystego i 
 specjalnej nauki języka 
 norweskiego?
• uczniowie, którzy nie są 
 w stanie korzystać
 wystarczająco ze zwykłej 
 oferty nauczania, mają 
 prawo do specjalnego 
 nauczania? Rodzice muszą  
 złożyć o to wniosek przy  
 pomocy szkoły
• będzie kładło się nacisk na 
   współpracę z rodzicami 
 odnośnie oferty nauki?


