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Informator dla rodziców dzieci świeŜo przybyłych do Francji
(przedszkole, szkoła podstawowa)
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Notatki

Le droit à l’éducation
pour tous
« Aucune distinction ne peut
être faite entre élèves
de nationalité française et
de nationalité étrangère pour
l’accès au service public
de l’éducation »
circulaire Education Nationale
n° 2002-063du 20 mars 2002

L’obligation
scolaire
« L’école est un lieu
déterminant pour
l’intégration sociale,
culturelle et à terme,
professionnelle des jeunes.
C’est pourquoi tous ont
droit à l’éducation et sont
soumis à l’obligation
scolaire de 6 à 16 ans. »
L’école maternelle accueille
les élèves dès l’âge de 3 ans.
Circulaire Education Nationale
n° 2004-054 du 23 mars 2004
3
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Mes notes

KaŜdy ma prawo
do kształcenia się
Szkolnictwo publiczne jest jednakowo
dostępne (i bezpłatne) dla wszystkich
uczniów bez względu na ich pochodzenie i
narodowość.
Okólnik Ministerstwa Edukacji
nr 2002-063 z dnia 20 marca 2004 r

ObowiąŜek
szkolny
Szkoła odgrywa decydującą rolę w społecznej,
kulturalnej i zawodowej integracji dzieci i
młodzieŜy. Wszystkie dzieci od szóstego do
szesnastego roku Ŝycia podlegają obowiązkowi
szkolnemu (to znaczy, Ŝe muszą uczęszczać do
szkoły)
We Francji dzieci uczęszczają do przedszkola od
trzeciego roku Ŝycia.

Okólnik Ministerstwa Edukacji
nr 2004 -054 z dnia 23 marca 2004 r
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I. L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE PRIMAIRE
A qui nous adressons-nous ?

• A la mairie pour l’inscription puis auprès du
directeur de l’école primaire pour l’admission.
Quelles sont les conditions requises ?

• Notre enfant doit être vacciné (diphtérie,
tétanos, polio) et nous devons en donner la
justification.

• Nous devons fournir un justificatif de domicile
• Nous devons fournir un document d’état civil

III. PARTNERZY GIMNAZJUM W WASZYM
MIEJSCU ZAMIESZKANIA
W Waszej dzielnicy działają z pewnością
stowarzyszenia udzielające pomocy dzieciom w
odrabianiu zadań domowych. Niektóre z nich moga
ponadto okazać się pomocne w przezwycięŜaniu
trudności wychowawczych z jakimi boryka się wielu
rodziców w dzisiejszych czasach.
Informacje na temat działających stowarzyszeń i
organizacji znajdziecie w szkole lub w Merostwie.

de l’enfant

I. ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Do kogo naleŜy się zwrócić ?

• NaleŜy udać się do Urzędu Miasta/Gminy (Merostwa)
w celu zapisania dziecka do szkoły lub przedszkola, a
następnie do dyrekcji placówki oświatowej w celu przyjęcia.
Jakie dokumenty naleŜy dostarczyć ?

• Aktualną kartę szczepień dziecka (przetłumaczoną na język
francuski kartę naleŜy przedstawic lekarzowi rodzinnemu,
który wystawi stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia
dziecka).

• Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
(np. rachunek za prąd lub telefon)..

• Akt urodzenia dziecka..
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III – LES PARTENAIRES DE L’ÉCOLE
DANS VOTRE QUARTIER

Dans votre quartier, il y a sans doute des
associations pour aider vos enfants à
apprendre leurs leçons.
Certaines mêmes pourront vous être
utiles pour résoudre les difficultés
rencontrées lors de l’éducation
de vos enfants.
Renseignez-vous auprès
de l’école et de la mairie
pour connaître
ces associations.
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II. LA VIE A L’ÉCOLE
L’équipe éducative est chargée de l’organisation des activités éducatives selon
des règles précises consignées dans le règlement intérieur de l’école.
Le règlement intérieur découle des lois plus générales régissant la République
Française : Laïcité, mixité, respect et tolérance en sont les points forts.

II. śYCIE W SZKOLE/PRZEDSZKOLU
Celem pracy Rady Pedagogicznej jest organizowanie zajęć szkolnych zgodnie z
zasadami określonymi w regulaminie wewnętrznym placówki oświatowej.
Regulamin ten jest zgodny
z prawem obowiązującym w Republice Francuskiej. Francuskie szkolnictwo
publiczne jest laickie i koedukacyjne. Obowiązuje zasada wzajemnego
szacunku i tolerancji.

Opieka zdrowotna
Obowiązkowe badania lekarskie są
organizowane przez medycynę szkolną.
Koszty związane z przeprowadzeniem
bilansu czterolatka są pokryte przez PMI
(Protection Maternelle et Infantile).
Bilans
zdrowia
sześciolatka
jest
obowiazkowy przed rozpoczęciem nauki w
CP (kurs przygotowujący).

1 - Comment se déroule une journée ?
Tout élève a 24 heures de cours obligatoires par semaine. Les horaires d’accueil, de cours
et d’étude sont fixés par l’école. Si l’école dispose d’une restauration scolaire, il peut y
prendre son repas de midi moyennant une participation financière des parents.
La journée se déroule en respectant le règlement intérieur de l’école (droits et devoirs).
L’élève disposera d’un document de liaison pour l’échange des informations écrites entre
l’école et les parents.

1. Jak przebiega dzień w szkole ?
KaŜdy uczeń ma 24 godziny obowiązkowych zajeć na tydzień. Godziny otwarcia szkoły i
zajeć lekcyjnych są wyznaczone przez szkolę. Jeśli w szkole jest stołówka (cantine) uczeń
moŜe jeść tam obiady, które są częściowo odpłatne.
Przebiega on zgodnie z regulaminem wewnętrznym szkoły (prawa i obowiązki ucznia) Uczen
powinien mieć zawsze przy sobie dzienniczek ucznia (carnet de correspondence), ktory sluŜy
wymianie informacji między szkołą, a rodzicami.

Pomoc społeczna
Istnieje moŜliwość umówienia się z Pracownikiem Socjalnym (Assistante Sociale). Którzy
udzielają pomocy uczniom i ich rodzinom. Po przeprowadzeniu wywiadu w zakresie sytuacji
materialnej rodziny, podejmują oni działania mające na celu udzielenie wsparcia we
właściwej integracji szkolnej i społecznej ucznia i jego rodziny.
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Santé
Des visites médicales obligatoires sont organisées par la médecine
scolaire.
Le bilan des 4 ans est pris en charge par la P.M.I. (Protection
Maternelle et Infantile).
La visite médicale d’entrée au Cours Préparatoire est obligatoire.

Social

15

Un rendez-vous peut-être pris avec une assistante sociale auprès des services
départementaux sociaux. Après un bilan social, elle propose les mesures d’aide et
de soutien nécessaires à une bonne intégration scolaire et sociale. L’action de
l’assistante sociale se situe en dehors des services de l’éducation nationale dans
le premier degré.
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Szkolnictwo pierwszego stopnia we Francji

donner notre avis
(aux représentants des parents d’élèves)
rencontrer un professeur
(avec, selon la disponibilité,
un interprète si nous ne parlons pas français)
émettre des vœux sur le passage au collège
(choix des langues vivantes …).

klasa

wiek

mala sekcja

3 lat

srednia sekcja

4 lat

starszaki

5 lat

kurs przygotowujacy

6 lat

kurs podstawowy 1°

7 lat

kurs podstawowy 2°

8 lat

kurs sredni 1°

9 lat

kurs sredni 2°

10 lat

veiller à l’assiduité
(présence, ponctualité)
vérifier le travail scolaire
(devoirs, le livret d’évaluation,
document de liaison école parent)
veiller à la présentation de notre enfant
(tenue, propreté)
prendre une assurance scolaire pour toutes
les activités facultatives organisées par l’école.
Nous pouvons nous adresser
à l'association des parents d'élèves
ou à notre compagnie d'assurance familiale.
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Ecole élémentaire

Nous devons :

Cycle 2

Nous pouvons :

Ecole maternelle

Dans le système scolaire français,
les parents sont considérés comme des partenaires.

Cycle 1

We Francji dzieci podlegają obowiazkowi szkolnemu od trzeciego roku zycia.
Przez pierwsze 3 lata chodzą do przedszkola (école maternelle), a następne 5 do szkoły
podstawowej (école élémentaire). MoŜliwe jest przedluŜenie nauki o rok.

Cycle 3

2 - Quel est notre rôle
en tant que parents d’élèves ?
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L’ENSEIGNEMENT du premier degré EN FRANCE
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petite
section

3 ans

moyenne
section

4 ans

grande
section

5 ans

CP

6 ans

CE1

7 ans

Nasze prawa :

Cycle 1

âge

Rodzice są partnerami dla francuskiego
systemu edukacji.

prawo do wyraŜania swojego zdania
(za pośrednictwem przedstawicieli
Rady Rodziców)
prawo do konsultacji z nauczycielami
(przy pomocy tłumacza jesli nie znamy
języka francuskiego)
składania wniosków dotyczących
dalszej nauki dziecka w Gimnazjum
(wybor języków obcych itd.).

Cycle 2

Classe

Nasze obowiązki :

CE2

8 ans

CM1

9 ans

CM2

10 ans

Cycle 3

Ecole élémentaire

Ecole maternelle

3 années en maternelle et 5 années en élémentaire de 3 à 10 ans.
Une année supplémentaire de scolarisation est possible

2. Jaka jest rola rodziców ?

Dbać, by nasze dzieci przychodzily
punktualnie do szkoły i systematycznie
uczestniczyły w zajęciach
Kontrolowanie pracy dziecka (zadania
domowe, wykazy ocen – świadectwa,
dzienniczek ucznia)
Dbanie o wygląd zewnętrzny ucznia
(schludny ubiór, higiena osobista)
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3 - Qui peut nous apporter un soutien ?

3. Gdzie szukać pomocy ?

Pédagogie
Le directeur est responsable du bon fonctionnement
de l’école et de l’animation de l’équipe éducative.
Chaque professeur des écoles est le référent des
élèves de sa classe.
Les élèves nouvellement arrivés pourront bénéficier
de cours d’apprentissage intensif du français dans le
cadre d’activités de soutien spécifique.
Si les difficultés persistent, une aide individualisée
de 2 heures hebdomadaires maximum sera proposée
par le maître de la classe à votre enfant.
Si votre enfant scolarisé en CM1 ou CM2 éprouve
des difficultés d’apprentissage, il lui sera proposé un
stage d’une semaine de remise à niveau pendant les
vacances scolaires de printemps et d’été.
L’ensemble de ces aides peut s’organiser dans un
programme personnalisé de réussite éducative.
Par ailleurs, un accompagnement éducatif sera
proposé aux élèves, de préférence après la classe,
dans toutes les écoles de l’éducation
prioritaire pour les familles qui le
souhaiteront.

Orientation
Le conseil des maîtres de
cycle évalue l’aptitude des
élèves au passage vers la
classe supérieure dans
l’école primaire,
puis vers le collège.
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Wsparcie pedagogiczne
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie szkoły
oraz za pracę grona pedagogicznego.
KaŜdą klasą opiekuje się wychowawca.
Nowo przybyli uczniowie mog korzystać z intensywnego kursu
nauczania języka francuskiego w ramach zajęć dodatkowych.
W razie utrzymujących sie trudności, wychowawca klasy moŜe
zaproponować uczniowi pomoc indywidualną (maksymalnie
2 godziny w tygodniu)
Jesli uczeń napotyka nadal na trudności w nauce
(w klasach CM1 lub CM2), będzie mu zaproponowany
jednotygodniowy kurs podczas ferii wiosennych i letnich.
Wszystkie wyŜej wymienione formy pomocy są organizowane
w ramach indywidualnego programu kształcenia.
Ponadto dwieciom z rodzin, które wyraŜają taką potrzebę,
proponujemy pomoc w odrabianiu zadań domowych
najczęściej po lekcjach.

Pomoc w wyborze
dalszego kształcenia
Rada pedagogiczna ocenia
zdolności uczniów i wyraŜa
zgodę na ich promocję do
następnej klasy lub do
Gimnazjum.
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