DO NISKIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ALBO DO SZKOŁY ZAWODOWEJ Z DODATKOWĄ
POMOCĄ PEDAGOGICZNĄ.
INFORMACJE DLA RODZICÓW
Dziecko Państwa uczęszcza do grupy 8 szkoły podstawowej. W przyszłym roku będzie Państwa
dziecko chodzlło do szkoły średniej. Mieliście już Państwo zapwene rozmowę w szkole
podstawowej. Może tak być że dziecko Wasze skierowane będzie do niższej szkoły zawodowej
albo do szkoły zawodowej z dodatkową pomocą pedagogiczną w nauczniu.Dlatego szkoła
podstawowa pragnie zgłosic Wasze dziecko na dodatkowe testy szkolne. Dodatkowe
informacje na ten temat znajdziecie Państwo w tej broszurce.

Co to jest niska szkoła zawodowa? (praktijkonderwijs)
Szkoła zawodowa (vmbo) jest dla niektórych uczni za trudna. Uczniowie tacy trafiają do niskich
szkół zawodowych (praktaijkonderwijs). W niskich szkołach zawodowych są mniejsze klasy
dlatego można poświęcić uczniom więcej uwagi. Niskie klasy zawodowe przygotowują uczni
do wykonywania zawodu bezpośrednio przez praktykę. Dlatego niskie szkoły zawodowe
współpracują bezpośrednio z zakładami pracy. Ten system szkolnictwa uczy młodzież aby w
przyszłości możliwie szybko moła znaleźć pracę. Czasami zdarza się tak że uczniowie z
niskich szkół zawodowych (praktijkonderwijs) przy dodatkowej pomocy w nauce przechodzą
do szkół zawodowych (vmbo) albo uczniowie ze szkół zawodowych do średnich szkół
zawodowych. (mbo)

Co to jest szkoła zawodowa (vmbo)z dodatkową pomocą pedagogiczną ?
Szkoła zawodowa (vmbo) z dodatkową pomocą pedagiczną w nauce w skrócie ( lwoo) jest
szkołą gdzie w zasadzie uczniowie zdobywają dyplom w ramach szkoły zawodowej, tylko że w
czasie nauki uczniowie otrzymują dodatkową pomoc pedagogiczną. Zdarza się tak, że pomoc
którą dziecko musi otrzymać jest tylko chwilowa. Szkoły które prowadzą klasy z dodatkową
pomocą pedagogiczną dla uczni pracują w małych grupach. Są też jednak możliwe inne formy
pomocy. Na przykład pomoc przy odrabianiu pracy domowej albo treningi aby uczniowie lepiej
opanowali system nauki i jak lepiej się uczyć. Pomoc w nauczaniu może mieć miejsce w czasie
lekcji albo już po zajęciach lekcyjnych. Szkoły mają możliwość wyboru własnego systemu. Nie
wszystkie szkoły zawodowe mają klasy z możliwością dodatkowej pomocy dla uczni. Jeżeli
Państwa dziecko zostało skierowane do szkoły zawodowej z klasą dodatkowej pomocy w
nauczaniu rozsądnie będzie zorientować się które ze szkól mają takie klasy. Szkoła
podstawowa może Państwu w tym pomóc.

Dlaczego jest potrzebny test?
Aby skierować Państwa dziecko do niskiej szkoły zawodowej (praktijkonderwijs) czy do szkoły
zawodowej (vmbo) z dodatkową pomocą pedagogiczną jet potrzebny test. Pierwszy test zostaje
przeprowadzony przez szkołę podstawową. Nastepnie dziecko zostanie przetestowane przez
profesjonalistów ktόrych raport brany jest pod uwagę przy wyborze szkoły i czy będzie to
niska szkoła zawodowa (praktijkonderwijs) lub szkoła zawodowa (vmbo) z klasą dodatkowej
pomocy pedagogicznej. Szkoła podstawowa przedstawi Państwu ostateczną opinię.

Co zawiera taki test? W czasie testu brane są pod uwagę trzy aspekty ;
1. Poziom ; czy dziecko ma zaległości w nauce?
2. Zachowanie ; jakie jest zachowanie dziecka ?
3. Inteligencja; jaki jest poziom inteligencji dziecka.

Zadaniem szkoły jest sprawdzenie czy dziecko ma zaległości w nauce i pomoc przy
wypełnieniu listy z pytaniami o zachowaniu się dziecka. Ponadto zwraca się uwagę na aspekty
ktόre mogą być przyczyną trudności w nauce. Biuro pedagogiczne przeprowadzi test na
inteligencję ktόry mówi o poziomie inteligencji Państwa dziecka. Wyniki testu decydują o
poziomie szkoły do której zostaje skierowane dziecko. Zadaniem testu jest sprawdzenie czy
Państwa dziecko zostanie zakfalifikowane do niskiej szkoły zawodowej (praktijkonderwijs) czy
do zawodowej szkoły z dodatkową pomocą pedagogiczną.

Jaka jest procedura postepowania?
Jest sześć ważnych posunięć;
1. Szkoła podstawowa prosi o pozwolenie na testy dla Państwa dziecka.
czerwiec albo wrzesień
2. Szkoła podstawowa przeprowadza test na temat zachowania dziecka.
wrzesień
3. Biuro pedagogiczne przeprowadza test na inteligencję dziecka.
październik albo listopad
4. Otrzymujecie Panństwo wyniki przeprowadzonych testόw.
grudzień albo styczeń
5. Szkoła podstawowa podaje Państwu informacje o szkole zawodowej. Otrzymujecie
Państwo formularz po wypełnieniu ktόrego możecie zameldować dziecko w szkole
średniej.
styczeń
6. Przed 1 marcem meldujecie Państwo dziecko na podstawie formularza który
otrzymaliscie ze szkoły podstawowej.
styczeń i luty

Macie Państwo pytania?
Więcej informacji możecie Państwo otrzymać w szkole podstawowej swojego dziecka.

