Polska

Zerówka jest dla Twojego dziecka
INFORMA TOR O KLA SIE ZER O WEJ

Twoje dziecko idzie do zerówki
Niniejsza broszurka zawiera informacje o klasie zerowej i o jej celach nauczania.

Jesteś ważny
DJesteś najbliższą osobą w życiu Twojego dziecka. Dlatego właśnie Twoje zdanie na
temat zerówki ma duże znaczenie. Jeśli przekażesz swoje przemyślenia i uwagi łatwiej
będzie personelowi zerówki zaspokoić potrzeby Twojego dziecka.
Abyś mógł brać udział w procesie nauczania Twojego dziecka i miał na niego wpływ,
musisz poznać sposób funkcjonowania zerówki.
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W drodze do osiągnięcia tego samego celu
Część przepisów dotyczących klasy zerowej sformułowana jest w ustawie o
szkolnictwie, a część w programie nauczania.
Wytyczne na temat klasy zerowej zawarte są w dziewiątym rozdziale ustawy o
szkolnictwie. Mówi on m. in. o tym, że klasa zerowa powinna stymulować rozwój i
naukę uczniów oraz przygotowywać ich do dalszej nauki w szkole. Nauka w klasie
zerowej powinna być bezpłatna, chociaż w nielicznych przypadkach mogą powstać
nieznaczne koszty. Nauka w klasie zerowej obejmuje co najmniej 525 godzin zajęć i
powinna trwać przez jeden rok szkolny składający się z semestru zimowego i letniego.

PROGRAM NAUCZANIA
Rząd opracował nowy, zebrany program nauczania dla szkół podstawowych, klas
zerowych i świetlic (zajęć pozalekcyjnych). Nowy program nauczania obowiązuje od
początku roku szkolnego (semestru zimowego) 2011.
Szkoły specjalne i szkoły lapońskie mają własne programy nauczania, które ogólnie
rzecz biorąc są podobne do programu nauczania szkoły podstawowej. Dzieci mogą
uczęszczać do klasy zerowej nawet w szkołach specjalnych i szkołach lapońskich.
Szkoły dla dzieci upośledzonych intelektualnie mają także własny program nauczania,
który w ogólnym zarysie jest podobny do programu nauczania zwykłej szkoły
podstawowej. Szkoły dla dzieci upośledzonych intelektualnie nie prowadzą jednak klas
zerowych.
Pierwsze dwie części programu nauczania – „Podstawowe wartości i zadania szkoły”
oraz „Ogólne cele i wytyczne” – dotyczą nauczania w klasie zerowej i zajęć w świetlicy.
Trzecia część – „Programy nauczania poszczególnych przedmiotów” – nie dotyczy
klasy zerowej, ani świetlicy, ponieważ nauczanie nie odbywa się tam w formie lekcji
i przedmiotów. Jeśli zapoznasz się z treścią dwóch pierwszych części programu
nauczania, dowiesz się, jakie oczekiwania i wymagania powinna spełniać klasa zerowa.
Wszystkie klasy zerowe powinny realizować program nauczania.
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PRAWO DO NAUKI W KLASIE ZEROWEJ
AW Szwecji wszystkie dzieci mają prawo do nauki w klasie zerowej, którą mogą
zacząć od semestru zimowego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć
lat. Gmina, w której mieszka dziecko ma obowiązek zapewnić mu miejsce w klasie
zerowej. Uczęszczanie do klasy zerowej nie jest jednak obowiązkowe. Dzieci mogą
być przyjmowane do zerówki nawet wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym
kończą sześć lat, co oferuje elastyczny start. Klasa zerowa nie jest zatem objęta
obowiązkiem szkolnym.
Istnieją gminne, państwowe i prywatne klasy zerowe. Gminne klasy zerowe podlegają
pod odpowiedzialność komisji powstałej w drodze wyborów politycznych. Za

działalność prywatnych klas zerowych odpowiada zarząd danej szkoły. Klasy zerowe w
szkołach specjalnych i lapońskich są państwowe.

Krok za krokiem na ścieżce kształcenia
przez całe życie
I Sposób nauczania w klasie zerowej jest połączeniem metod stosowanych w szkole i
przedszkolu. Takie podejście jest celowe i zapewnia klasie zerowej własną tożsamość.
Tutaj spotykają się dwa, zarówno do siebie podobne, jak i odmienne rodzaje
działalności, w wyniku czego powstaje trzeci rodzaj – działalność, która z perspektywy
dziecka łączy najlepsze części składowe dwóch odrębnych światów. Można powiedzieć,
że klasa zerowa jest czymś w rodzaju mostu pomiędzy przedszkolem a szkołą.
Klasa zerowa działa na zasadzie demokracji. Personel powinien tworzyć otwarte i
demokratyczne środowisko, w którym każdy uczeń ma możliwość poznać swoją
własną wartość i wartość innych.
Klasa zerowa ma stymulować rozwój i naukę wszystkich uczniów i przygotować ich do
dalszej edukacji oraz ułatwić im harmonijna rozwój. Zabawa, tworzenie i poznawanie
to ważne części procesu edukacji, więc pragnienia i ciekawość uczniów muszą być
traktowane poważnie. Punktem wyjściowym jest nieustanny rozwój i nauka przy
wszystkich okazjach.
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Edukacja w klasie zerowej powinna zapewnić uczniom możliwość rozwoju w kierunku
zgodnym z ogólnymi celami wyznaczonymi w drugiej części programu nauczania. Cele
te dotyczą całego okresu szkoły podstawowej i nie można oczekiwać ich osiągnięcia
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już po skończeniu nauki w klasie zerowej; zajęcia w klasie zerowej mają jedynie za
zadanie pomóc uczniom rozwijać się zgodnie z nimi. Oto kilka przykładów wymagań,
które każdy uczeń powinien spełniać po skończeniu szkoły podstawowej:

• poszanowanie wartości własnej innych ludzi,
• znajomość języka szwedzkiego i umiejętność używania go w mowie i w piśmie
w bogaty i wielostronny sposób,

• umiejętność matematycznego rozumowania potrzebna do dalszej nauki i w
życiu codziennym,

• poczuwanie się odpowiedzialności za własną edukację i środowisko pracy.
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Każda klasa zerowa jest inna
Program nauczania gwarantuje wszystkim uczniom jednakowy poziom edukacji w
klasie zerowej, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W poszczególnych klasach
zerowych mogą jednak występować różnice w sposobie nauczania. Sposób, który
funkcjonuje w jednej klasie, niekoniecznie sprawdza się w innej. Zajęcia dopasowuje
się do danej grupy uczniów, a przecież nie ma dwóch identycznych grup.
Główna odpowiedzialność za klasy zerowe leży w gestii gminy, państwa i zarządu
prywatnej szkoły. Tam możesz się zwrócić o pomoc w przypadku problemów, których
nie udało rozwiązać się przy współpracy personelu lub dyrektora szkoły.

Współpraca z domem
Program nauczania zobowiązuje nauczycieli klas zerowych do współpracy z rodzicami
i informowania ich na bieżąco o sytuacji, samopoczuciu i rozwoju edukacyjnym ich
dziecka, oraz do bycia poinformowanym o osobistej sytuacji dziecka w domu.
Kontakt z rodzicami może odbywać się na różne sposoby: przy pomocy
cotygodniowych listów, spotkań itp., ale również poprzez codzienne rozmowy.
Jako rodzic możesz zawsze prosić o informacje na temat Twojego dziecka lub w
inny sposób okazywać zainteresowanie działalnością klasy zerowej, do której ono
uczęszcza. Staraj się też informować personel o ważnych wydarzeniach w życiu
Twojego dziecka i Twojej rodziny.
Ustawa o szkolnictwie nakazuje, aby nauczyciel co najmniej raz do roku przeprowadzał
z dzieckiem i rodzicami rozmowę rozwojową na temat rozwoju i stanu nauki dziecka.
Podstawą rozmowy powinien być program nauczania.
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Vill du läsa hela läroplanen?
Läroplanen bör finnas i alla förskoleklasser. Du kan beställa eller ladda ned
läroplanen på Skolverkets webbplats www.skolverket.se
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