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Edukacja dzieci młodszych w Wielkiej Brytanii 

System edukacyjny Wielkiej Brytanii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  i potrzebom rodziców 

zapewniając różne formy opieki nad dzieckiem. Pierwszą i najczęstszą jest przedszkole (Nurse‐

ry School ) funkcjonujące ze żłobkiem. W takiej placówce, w większości prywatnej, przyjmuje 

się dzieci od 3 miesiąca do 5 roku życia. Za opiekę pobierane jest czesne. W Anglii wszystkim 3 

i 4‐latkom przysługuje prawo do darmowej opieki wczesno‐edukacyjnej. Oznacza to,  że przez 

15 godzin w  tygodniu dziecko otrzymuje opiekę bezpłatną. Za  resztę,  jeśli  jest  taka potrzeba 

rodzice muszą zapłacić. 

Kolejną  formą  opieki  jest  przedszkole  przy  szkole,  zarówno  państwowej  i  prywatnej,  gdzie 

uczęszczają dzieci od 3 do 5 roku życia. Dzień trwa od 8 rano do 15. 

Istnieją również grupy zabaw (play group ) oraz centra zabawy (day centre), gdzie rodzice wraz 

z dziećmi mogą uczęszczać na kilkugodzinne sesje zabaw edukacyjnych. Koszt  jest symbolicz‐

ny. 

Bardzo popularną formą opieki jest forma przedszkola domowego prowadzonego przez licen‐

cjonowaną  osobę  we  własnym  domu  specjalnie  na  ten  cel  przygotowanym.  Liczba  dzieci 

w różnym wieku nie przekracza 8. 

Dzieci przed ukończeniem 5 roku życia,  mogą uczęszczać do przedszkola lub korzystać z „pre‐

school", które najczęściej mieszczą się przy szkołach  i   działają   zazwyczaj 3 godziny dziennie 

(niekoniecznie codzienne). Pre‐school – to odpowiednich polskich „zerówek”. Dzieci mają tam 

szansę przyzwyczaić się do nowego otoczenia, nauczyć interakcji z rówieśnikami, wspólnie po‐

bawić oraz doskonalić język angielski. Jest to również etap przygotowawczy do edukacji wcze‐

snoszkolnej, który obejmuje  sześć kluczowych dziedzin nauczania:  rozwój osobowy, emocjo‐

nalny  i  społeczny, komunikacja,  język  i umiejętność  czytania  i pisania,  rozwiązywanie proble‐

mów, wnioskowanie i umiejętność liczenia, rozumienie i wiedza o świecie, rozwój fizyczny oraz 

rozwój twórczy. 

Opiekę  i wychowanie dziecka w Anglii przekazuje się również w ręce niani. Musi ona posiadać 

referencje oraz doświadczenie. Oprócz całodziennej opieki nad dziećmi zajmuje  się ona  rów‐

nież pracami domowymi. Każda z wymienionych placówek musi kierować się tzw. curriculum, 

które zawiera główne cele edukacji dzieci młodszych. Nad standardami w przedszkolach czuwa 

specjalnie do tego powołana jednostka rządowa (OFSTED ). 

Wielka Brytania zadziwiająco odstaje od standardów wykształcenia, do których  jesteśmy przy‐

zwyczajeni w Polsce. Personel przedszkola to w większości nastolatki lub nastolatkowie, którzy 

zdobywają swoje kwalifikacje podczas pracy. Oznacza to, że niedojrzałe, niewykształcone oso‐

by  zajmują  się  dziećmi.  Aby  zdobyć  kwalifikacje  przedszkolanki,  (nie ma  to  nic  wspólnego 
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z polskim odpowiednikiem‐nauczyciela ) tak zwane NVQ, wystarczy uczęszczać na roczny kurs, 

raz w tygodniu. Jak można sobie wyobrazić, wiedza oparta na takim kursie nie zdaje się na wie‐

le. Braki leżą w wielu kwestiach jak znajomość rozwoju mowy i myślenia dziecka oraz  jego po‐

trzeb. Z drugiej  jednak strony praca przedszkolanki  jest bardzo zbiurokratyzowana. Na każde 

zajście w przedszkolu np. upadek, siniak na nodze, ugryzienie należy napisać raport, który czy‐

tają  i podpisują  rodzice,  a  także osoba  z  kursem pierwszej pomocy  i  kierownik przedszkola. 

Oprócz tego każdego dnia wykonywane są   obserwacje na temat każdego dziecka, tak by za 

6 miesięcy można było wystawić raport na temat przebiegu  jego rozwoju.  

Każda przedszkolanka ma przyporządkowaną grupę dzieci. Na jednego wychowawcę przypada 

sześcioro dzieci. Podział taki musi być ściśle przestrzegany każdego dnia. 

Wychowawca prowadzi  obserwacje w czasie różnych aktywności dzieci. Każde dziecko posia‐

da książeczkę opisującą przebieg każdego dnia, posiłki, toaletę, rodzaj zajęć. Jest ona codzien‐

ną informacją dla rodzica o tym, jak przebiegł dzień.  

Na    uwagę  zasługuje  proces  adaptacji  stosowany  w  angielskich  przedszkolach.  Zazwyczaj 

w pierwszych dniach dziecko idzie do przedszkola tylko na 2‐3 godziny i to z osobą towarzyszą‐

cą (jeden z rodziców, ktoś bliski z rodziny czy znajomych). Czas ten wydłuża się podczas kolej‐

nych dni i w zależności od postępów. Osoba towarzysząca może zostawić malucha samego na 

jakiś  czas,  określony  przez  przedszkolanki.  Dopiero  gdy  kierownictwo  przedszkola  uzna,  iż 

dziecko nie przeżywa stresu związanego z pobytem w przedszkolu, można zostawić je samo na 

cały dzień. Do tego momentu opiekun dziecka musi zarezerwować sobie czas wolny.  

W Wielkiej Brytanii dużą wagę przywiązuje się do   przestrzegania ustalonych wcześniej zasad 

i dyscypliny. Dziecko rodzice muszą  przyprowadzać  i odbierać bardzo punktualnie  ‐ przed go‐

dziną  otwarcia  przedszkola  nikt  nie wpuści  opiekuna  dziecka    do  środka,  a  po  godzinie  za‐

mknięcia  rodzice  zazwyczaj  zostają  rozliczeni  dodatkowo  z  każdych  kilku minut  opóźnienia. 

Poza tym,  jeśli nie poinformują przedszkola o tym, że się spóźnią, przedszkole próbuje   skon‐

taktować się z rodzicami. W przypadku gdy nie uda się nawiązać z nimi kontaktu, a minie dłuż‐

szy czas (np. 30 minut), osoba zajmująca się dzieckiem zgłasza fakt porzucenia dziecka na poli‐

cję. Jeśli rodzice nie znajdą się na czas, mogą odebrać malucha z instytucji zajmującej się porzu‐

conymi dziećmi.  

Ważne  jest  również  to,  iż przedszkole z  różnych względów może odmówić przyjęcia dziecka 

w danym dniu do przedszkola ‐ po pierwsze z powodu zakaźnej choroby malucha, po drugie  

z powodu nieoczekiwanej  lub niezawinionej nieobecności którejś z przedszkolanek. Za dni  te 

rodzice zazwyczaj niestety muszą zapłacić.  

W Wielkiej Brytanii obowiązek szkolny zaczyna się od 5 roku życia. Dzieci po ukończeniu 5  lat 

rozpoczynają naukę w  szkole podstawowej  i przez    sześć  lat uczęszczają do Primary School. 
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Szkoła podzielona  jest   na dwa stopnie, a każdy z nich zakończony egzaminem. Pierwszy sto‐

pień  to pierwsze dwa  lata nauki. Nazywa  się on  Infant School  (szkoła dla młodszych dzieci), 

a kończący ten etap nauki egzamin to Key Stage 1 (angielski i matematyka).  

Przez kolejne cztery  lata, dzieci uczęszczają do Junior School (juniorzy), którą kończą egzami‐

nem z języka angielskiego, matematyki i wybranego przedmiotu (Key Stage 2). 

W ciągu całego okresu nauki w Primary School uczniowie muszą uczęszczać na zajęcia  

z  następujących  przedmiotów:  angielski, matematyka,  przedmioty  ścisłe  (science),  projekto‐

wanie i technologia (design and technology), informatyka i komunikacja (ICT), historia, geogra‐

fia, sztuka, muzyka i zajęcia WF.  

Odpowiedzialność  za  uczęszczanie  dziecka  do  szkoły  ponoszą  rodzice  dziecka  (lub  prawni 

opiekunowie). Do władz  lokalnych należy organizacja  i udostępnienie każdemu dziecku możli‐

wości pobierania nauki nieodpłatnie. Rodzic, który nie zadbał, by  jego dziecko uczęszczało na 

zajęcia szkolne, naraża się na konflikt z prawem.  

W Wielkiej Brytanii występują kary grzywny w wysokości od L50 do nawet L2500 za niedopil‐

nowanie, by dziecko chodziło do szkoły. Sąd może ponadto skierować beztroskich rodziców na 

specjalne  kursy  (Parental  Classes),  a  nawet  skazać  na  karę  pozbawienia wolności  do  trzech 

miesięcy. Ukarani w ten sposób mogą zostać rodzice nie tylko zaniedbujący naukę swoich dzie‐

ci, ale nawet Ci, których pociechy postanowiły samodzielnie zwiększyć ilość czasu wolnego po‐

przez wagary. W Anglii obecność jest ścisłe monitorowana. Jeżeli dziecko jest chore i musi zo‐

stać w domu, rodzice muszą   powiadomić szkołę (najczęściej robi się to telefonicznie) na po‐

czątku dnia. Wyjazdy, wakacje w trakcie roku szkolnego zazwyczaj nie są akceptowane. Szkoły 

(według ich uznania) mogą zezwolić na nieobecność do 10 dni w roku, jeżeli uznają że edukacja 

dziecka na tym nie ucierpi. 

W niemal wszystkich angielskich szkołach obowiązują mundurki. Rodzice dostają  listę "umun‐

durowania" na początku roku szkolnego. Większość ubrań można dostać w zwykłych sklepach, 

natomiast bluzę, blezer  i  krawat  rodzice  kupują   w  szkole. Kompletny mundurek,  łącznie  ze 

strojem gimnastycznym, to wydatek około 50 funtów.  

Podręczniki, zeszyty  i wszystkie przybory dla mniejszych dzieci zwykle zapewnia szkoła. Więk‐

sze dzieci (od 10 lat) często przynoszą własne piórniki, długopisy, flamastry i drobne przybory.  

Lekcje zaczynają się o 9.00 i kończą o 15.00, z godzinną przerwą na lunch.  

W szkole podstawowej klasy liczą około 30 dzieci. Mają one jednego nauczyciela, który spędza 

z nimi większość dnia i prowadzi większość zajęć. Te dzieci, które mają potrzeby specjalne lub 

dopiero uczą się języka angielskiego,  otrzymują dodatkowe wsparcie od nauczyciela wspoma‐

gającego. 
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W pierwszych  latach szkolnych dzieci spędzają część czasu siedząc na dywanie  (np. w czasie 

czytania opowiadań, bajek)  lub bawiąc  się. Najczęściej dzieci  siedzą wokół małych  stolików, 

a nie w ławkach.  

W Wielkiej Brytanii dzieci nie dostają planu lekcji jak w Polsce, ale rodzic, może o taki poprosić. 

Dzieci uczą się według krajowego programu nauczania (National Curriculum), który wyznacza 

czego dziecko będzie się uczyć w kluczowych etapach (key stages) nauki. Wszystkie dzieci od 5 

do 16 roku życia muszą być uczone według krajowego programu nauczania  jeżeli uczęszczają 

do szkoły państwowej (w tym wyznaniowych). Uczniowie z potrzebami specjalnymi mogą  iść 

indywidualnym tokiem nauczania. 

Dzieci, które trafiają do szkoły ze słabą znajomością języka angielskiego, lub, które nie znają go 

zupełnie, otrzymują wsparcie ze strony szkoły. Takie wsparcie ma zróżnicowaną formę w po‐

szczególnych  szkołach,  ale  zwykle dzieci  są  zabierane  z  lekcji na pewną  część dnia  i pracują 

w małych grupach z nauczycielem wspierającym lub specjalista językowym.  

W trakcie lekcji nauczyciele i inny personel dysponują pomocami naukowymi dla tego celu (np. 

książki dwujęzyczne).  Ta pomoc nadzorowana  jest przez  członka personelu  szkolnego desy‐

gnowanego jako koordynator osiągnieć mniejszości etnicznych (EMA coordinator). 

W  szkole  podstawowej  nie  stawia  się  stopni.  Nauczyciel  regularnie  ocenia  postępy  dziecka 

w każdym  przedmiocie.  Na  koniec  semestru  dzieci  dostają  zwykle  podsumowanie wyników 

w formie opisowej (school report). Na koniec roku szkolnego rodzice otrzymują obszerniejszy, 

bardziej szczegółowy raport.  

Pod  koniec  każdego  etapu  (Key  Stage  1,  2  i  3) przeprowadza  się  formalną oceny postępów 

dziecka (poprzez testy) i wskazuje, który poziom najlepiej charakteryzuje postępy dziecka  

w  poszczególnych  przedmiotach.  Brytyjczycy  bardzo wspierają  samodzielność  i  pracowitość 

dzieci. Gdy któreś z nich się wykaże, zrobi coś ponad swoje obowiązki, zawsze  jest dostrzeżo‐

ne, pochwalone, stawiane za wzór. To ważne, bo dzięki temu maluchy mają motywację do dzia‐

łania. 

Inaczej niż w Polsce, uczniowie w Anglii dostają  zróżnicowaną pracę domową,  zależenie od 

zdolności  i poziomu który osiągnęli. Praca domowa  jest dopasowana do  indywidualnego po‐

ziomu  dziecka.  Nie  we  wszystkich  szkołach  podstawowych  jest  zadawana  praca  domowa, 

szczególnie w nauczaniu początkowym. Poszczególne szkoły posiadają własne strategie zada‐

wania prac domowych. Jej ilość różni się pomiędzy szkołami, ale zazwyczaj uczniowie mają za‐

dawane mniej niż w szkołach w Polsce. W większości szkół podstawowych dzieci dostają prace 

domowa dwa razy w tygodniu, raz z angielskiego i raz z matematyki. Oczekuje się też od dzieci, 

że będą czytać na głos rodzicom/opiekunom około 20 minut dziennie. Co tydzień dostają  listę 

nowych słów (spelling), które mają się nauczyć pisać i są z nich testowane w następnym tygo‐
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dniu. Oto normy ilości czasu, sugerowane przez rząd angielski, jaki dzieci powinny poświęcić na 

pracę domową w szkole podstawowej: 

 klasa 1 i 2 ‐ 1 godzina tygodniowo 

 klasa 3 i 4 ‐  1,5 godziny tygodniowo 

 klasa 5 i 6 ‐ 30 min dziennie. 

Rok szkolny w Wielkiej Brytanii dzieli się ‐ inaczej niż w Polsce ‐ na trzy trymestry: jesienny (od 

września do grudnia), wiosenny (od stycznia do kwietnia) i letni (od kwietnia do lipca).  

W  połowie  każdego  trymestru wszyscy  uczniowie mają  tydzień wolnego  (half‐term).  Nieco 

więcej wolnego przypada na zakończenie każdego z trymestrów np. po letnim trymestrze jest 

to miesiąc wakacji. 

W omawianym okresie dziecko zyskuje coraz większe możliwości działania. Ruch  i aktywność 

są jego naturalną potrzebą, a zabawa i doświadczanie – najlepszą nauką. 

Opisany system edukacji dzieci młodszych w Wielkiej Brytanii to wynik obserwacji  i zebranych 

informacji w czasie wizyty studyjnej. 


