
Przewodnik pomagający 
mojemu dziecku w procesie 

dokonywania wyboru

Dokonaliśmy wyboru. 
Czy to już koniec?

Zapisałeś/Zapisałaś swoje dziecko? Teraz ważne jest, aby dać 
mu czas i przestrzeń na przyzwyczajenie się do wyboru. Pr-
zechodź od czasu do czasu obok bramy szkolnej, kup książki, 
które są mu potrzebne, przyjdź na imprezę szkolną, odwiedź 
ponownie dzień otwarty, ...

Im więcej Twoje dziecko czuje się związane 
ze szkołą i profilem, tym lepiej dla jego 
przyszłości!

H JESZCZE NIE ZUPEŁNIE.

Twoje dziecko dorasta. Przejście do szkoły średniej zbliża się. To ekscytujące! 
Również dla Ciebie jako rodzica. Możesz pomóc swojemu dziecku w zrobieniu 
tego kroku. 

Pools



Co można zrobić 
będąc rodzicem?

Twoje dziecko jesz zazwyczaj zbyt młode, aby 
zrozumieć jakie będą konsekwencje tego wyboru w 
przyszłości. Dlatego ważna jest Twoja obecność jako 
osoby dorosłej. Twoje dziecko może jednak w tym 
wieku już wskazać, co sprawia mu wiele radości, a co 
czyni go nieszczęśliwym, oraz jakie są jego marzenia 
na przyszłość. Pozwól swojemu dziecku, żeby jak 
najwięcej samo mogło doświadczać i próbować. 
Wszystkie te wrażenia i doświadczenia postaraj się 
odnieść do planowania długoterminowego. Na 
przykład: Twój syn lubi konie.
Czy to jednak oznacza, że chce przez całe życie 
hodować konie? Dzieci w klasie o profi lu, który ich 
interesuje i w którym są dobrzy, oraz w szkole, w której 
czują się dobrze, osiągają lepsze wyniki i są bardziej 
szczęśliwe. 
Z wielu badań wynika, że przejście do szkoły średniej 
może już mieć duże konsekwencje dla dalszej 
kariery Twojego dziecka. Chodzi zatem o znalezienie 
równowagi pomiędzy szkołą i profi lem pasującymi 
do Twojego dziecka, z jednej strony, a korzystnymi 
możliwościami po drugim lub/oraz trzecim stopniu 
edukacji na poziomie średnim, z drugiej strony. W 
domu można już wiele samodzielnie robić. 
Korzystaj razem ze swoim dzieckiem z powyższych 
PORAD i spraw, by dokonywało świadomych wyborów. 
Zmotywuj swoje dziecko do przedyskutowania 
wskazówek z nauczycielami w szkole, ze starszym 
bratem lub siostrą, z wujkiem lub ciocią, ... Znają Twoje 
dziecko w inny sposób niż Ty.

 K Okres zapisów zaczyna się w lutym/marcu.
W niektórych miastach, takich jak Antwerpia i Gandawa, trzeba 
się w tym czasie zarejestrować centralnie. W niektórych szkołach 
listy szybko się zapełniają.

 K Dni otwarte odbywają się zazwyczaj dopiero po rozpoc-
zęciu okresu zapisów. Wybór szkoły średniej dopiero w szóstej 
klasie jest zatem za późny. Jednak większość szkół organizuje 
sesję informacyjną przed okresem zapisów. Postaraj się dowied-
zieć, kiedy odbędzie się sesja informacyjna.

 K Wybieranie szkoły może chwilę zająć. Rozmawianie o tym 
z ludźmi, wyszukiwanie informacji oraz rozważanie, czego Twoje 
dziecko chce, wymaga dużo czasu.

 K Zarezerwuj sobie wystarczająco dużo czasu na zapozna-
nie się ze szkołami i upewnij się, że po wyborze został 
czas na zbudowanie więzi z nową szkołą i z pro� lem.

Zbieraj informacje
 K Przeglądaj razem z nim portale internetowe:

 + Na portalu www.vanbasisnaarsecundair.be znajdziesz 
przydatne wskazówki, fajne fi lmiki i jednoznaczne inform-
acje o przebiegu wykształcenia średniego. 

 + Na portalu www.onderwijskiezer.be można wyszukiwać 
szkoły oraz kierunki na podstawie zainteresowań Twojego 
dziecka albo sprawdzić, jakie są jego zainteresowania. 
Zastanów się, jakie są jego talenty i porównaj z profi lami 
szkoły: jakie przedmioty oferują? To jest najbardziej wia-
rygodna, niezależna strona internetowa na temat szkoły 
średniej. 

 + Odwiedź wszystkie strony internetowe szkół w Twojej ok-
olicy. Obejrzyj zdjęcia, przeczytaj artykuły o wycieczkach 
szkolnych, zapoznaj się z ich podejściem pedagogicznym, 
jak postępują z rodzicami, ...

 + Pierwszy stopień różni zależnie od szkoły. Decydujesz się 
na szeroki pierwszy stopień, gdzie sam wybór przesunię-
to na trochę później, czy chcesz od samego początku 
ścisłego podziału na profi le ASO (Algemeen secundair 
onderwijs, wykształcenie średnie ogólne) / TSO (Technisch 
secundair onderwijs, wykształcenie średnie techniczne) 
/ KSO (Kunstsecundair onderwijs, wykształcenie średnie 
artystyczne) / BSO (Beroepssecundair onderwijs, wyksz-
tałcenie średnie zawodowe)? Sprawdź, co oferuje szkoła i 
jakie są potem możliwości w drugim stopniu. 

 + Sporządzane przez inspekcję sprawozdania na temat sz-
koły można przeczytać online na stronie www.onderwijs.
vlaanderen.be/nl/doorlichtingsverslagen

 K Odwiedź szkoły średnie
 + Zrób listę rzeczy, do których Ty i Twoje dziecko przywią-

zujecie dużo wagi, jeżeli chodzi o szkołę.

 + Przejdź się do kilku szkół w pobliżu wtedy, kiedy kończą 
lub zaczynają się zajęcia, i postaraj się wczuć w atmosferę. 

 + Zapytaj w szkole podstawowej, do której chodzi Twoje 
dziecko, jakie szkoły średnie planuje się odwiedzić z klasą.

 + Wyszukaj w Internecie inne szkoły, które Cię interesują. Na 
przykład poprzez Onderwijskiezer.

 + Przyjdź już w piątej klasie na dni otwarte, żeby potem 
wszystko bez pośpiechu przemyśleć. 

 + Poproś szkołę podstawową o przegląd informacji i dni 
otwartych szkół średnich w okolicy. 

Popatrz na swoje dziecko i 
wysłuchaj go.
Znasz je najdłużej i najlepiej. Rozmawiajcie ze sobą nawzajem na temat następujących pytań:

 K Co lubi robić Twoje dziecko? Uzupełnij:
 + Moje dziecko spędza wiele godzin na ...

 + Moje dziecko jest szczęśliwe, kiedy ...

 + Oczy mojego dziecka błyszczą, kiedy …

 + Moje dziecko lubi sprostać tym wyzwaniom: …

 K Co Twoje dziecko robi dobrze?
Czy próbuje też nowych rzeczy?
Dzieci mogą być dobre w różnych rzeczach albo mogą się jeszcze dalej rozwijać.

 K Jak zachowuje się Twoje dziecko?
Moje dziecko jest ciche, żywiołowe, nieśmiałe, zmęczone, radosne, zdenerwowane, złe, 
przerażone, ...

 + kiedy wraca ze szkoły

 + w trakcie weekendu

 + na imprezie z dużą liczbą gości

 + kiedy bawi się samo albo z kolegami

 + kiedy robi swoje zadanie domowe albo przygotowuje się do szkoły

 + kiedy musi zdawać test

FEB TSO ASO

BSO

KSO

Zacznij NA czas

 + Nie chcesz odwiedzić każdej szkoły osobno? Szkoła 
podstawowa wie czy odbywają się targi, na których różne 
szkoły prezentują się w tym samym momencie. 

 K Porozmawiaj z rodziną, ze znajomymi, przyjaciół-
mi i ekspertami. 
 + Przez komputer: Twoje dziecko może zadawać pytania 

przez Awel (www.awel.be). Na tych kanałach czatu można 
rozmawiać z ekspertami, którzy udzielą Twojemu dziecku 
pomocy lub skierują je do odpowiednich osób.

 + Kluby i organizacje: czy Twoje dziecko jest członkiem 
klubu lub organizacji? Na pewno będą tam ludzie, którzy 
mogą Ci pomóc opowiadając na przykład o tym, jak od-
bierają Twoje dziecko. Albo może znają osoby wykonujące 
zawód, którym się interesuje Twoje dziecko. Albo uczniów, 
którzy już chodzą do szkoły średniej? 

 + W szkole podstawowej: setki uczniów przeszły z podsta-
wówki do szkoły średniej. Wychowawca klasy, opiekun 
lub pracownik CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej) mogą Ci zatem 
dużo opowiedzieć o szkołach w okolicy, doświadczeniach 
byłych uczniów i również o tym, jak rozwija się Twoje 
dziecko w szkole. Zadaniem szkoły jest informowanie 
Ciebie oraz Twojego dziecka. Dlatego ważne jest, żeby 
zapytać jak i kiedy będą to robić oraz jak zostanie opra-
cowany ten temat na zajęciach. Nie krępuj się omówić z 
nimi swoje pytania lub wątpliwości, bo czasami sami nie 
wiedzą, jakiej oczekujesz od nich porady.
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