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St Joseph’s RCVA Primary School 
 EAL Policy 

 

Procedury dla zaspokojenia potrzeb mniejszości etnicznych, uczniów czarnych i uczniów, 

dla których angielski jest językiem dodatkowym (EAL) 

Wierzymy, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i stworzony na obraz Boga. W naszej 

federacji, zapewniamy wychowanie w duchu katolickim, gdzie każde dziecko jest kochane, 

pielęgnowane, inspirowane i wspierane w dążeniu do doskonałości i rozwijaniu swoich 

indywidualnych zdolności, dla siebie i innych. 

 Wprowadzenie 

W naszej szkole, nauczanie i uczenie się, osiągnięcia, postawy i dobre samopoczucie wszystkich 

naszych uczniów są ważne. Zachęcamy wszystkie nasze dzieci do osiągniecia najwyższych 

standardów. Robimy to, przy uwzględnieniu doświadczenia życiowego i potrzeb każdego dziecka. 

Od czasu do czasu do naszej szkoły przychodzą dzieci, które mają szczególne potrzeby związane 

z ich postępami w nauce języka angielskiego jako dodatkowego języka. 

Dzieci, które uczą się angielskiego jako dodatkowego języka mają umiejętności i wiedzę o języku, 

które są podobne do ich jednojęzycznych rówieśników. Ich zdolność do uczestniczenia w pełnym 

programie nauczania może być większa niż ich umiejętności komunikacyjne. 

Cele i zadania 

Narodowy Program Nauczania i wytyczne rządowe Every Child Matters zabezpiecza prawa 

wszystkich dzieci do szerokiego i zrównoważonego programu nauczania i daje im możliwość 

rozwijania wiedzy i zrozumienia, umiejętności i postaw, które są niezbędne dla ich samorealizacji i 

rozwoju jako odpowiedzialnych obywateli. Promujemy zasady uczciwości i sprawiedliwości dla 

wszystkich, poprzez edukację, która oferujemy w naszej szkole. 

Celem tej polityki jest zapewnienie, że spełniamy pełen zakres potrzeb tych dzieci, które uczą się 

języka angielskiego jako języka dodatkowego, w tym tych uczniów, którzy dodatkowo maja 

specjalne potrzeby edukacyjne. 

Zasady 

 

• angielski jest podstawowym językiem edukacji i komunikacji w tym kraju dlatego wszystkie dzieci 

mają prawo do skutecznej nauki języka angielskiego oraz w języku angielskim. 

 

• wsparcie we wszystkich językach, w repertuarze językowym dziecka pomaga zapewnić 

najlepszy dostęp do nowych koncepcji i pomysłów, a tym samym do osiągnięcia najwyższego 
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możliwego rozwoju. Istotne jest, że ten rozpoczyna się od silnego fundamentu w przedszkolu i 

zerówce. 

• Język jest podstawowym aspektem tożsamości. Odmawianie dzieciom doświadczenie w 

komunikacji w ich językach ojczystych szkodzi ich pewności siebie, ale docenienie dodatkowej 

umiejętności i korzystanie z niej buduje poczucie własnej wartości i wiarę dzieci w ich zdolności do 

uczenia się. 

• Wszyscy uczniowie powinni mieć dostęp do wielu języków, w celu zwiększenia spójności 

społecznej. Umiejętność komunikowania się w więcej niż jednym języku jest przywilejem 

socjalnym i ułatwia życie. 

• Aby poprawnie ocenić dziecko lub młodego człowieka ich język ojczysty musi być uwzględniony. 

• Kontynuacja rozwoju pierwszego języka w domu i w szkole podczas nauki języka angielskiego 

podtrzymuje rodzinne i kulturowe relacje. 

• Promowanie języka w szkole i domu w ramach społeczności szkolnej, w tym komunikowania się 

z rodzicami w sposób, który jest dla nich dostępny, buduje więzi społeczne i wzajemny szacunek. 

To zachęca rodziny i szkoły do współpracy w celu rozwinięcia pełnego zakresu kompetencji 

językowych dzieci. 

• osiągnięcia w więcej niż jednym języku rozwija zdolności by cieszyć się pewnością i kompetencja 

użytkownika języka mówionego i pisanego w szerokim zakresie. 

• Podejście do rozwoju języka jest włącznie i ceni wartości dziedzictwa językowego i 

doświadczenia wszystkich uczniów i dorosłych w społeczności szkolnej, czy są oni jednojęzyczni, 

dwujęzyczni lub wielojęzyczni. 

 

Nauczanie i uczenie się 

W naszej szkole nauczyciele podejmują działania, aby pomóc dzieciom, które uczą się 

angielskiego jako dodatkowego języka za pomocą różnych środków: 

1. Zapewnienie przyjaznego i wspierającego powitania w szkoły przez: 

• Szukanie informacji od rodziców i nowych uczniów o kulturze, edukacji i wcześniejszych 

doświadczeniach, osiągnięciach i umiejętnościach, zainteresowaniach, diecie, wierze i stroju. 

• Zwiedzanie szkoły i wyjaśnienie, jak ona działa  

• Rozmowa o prawach i obowiązkach rodziców i uczniów (zadania domowe, uniform, uzgodnionej 

porze lunchu, rozpoczęcie i zakończenie dnia w szkole, itp). 

• Odpowiadanie na wszelkie pytania rodziców i dzieci. 

• Negocjowanie programu wprowadzającego dostosowanego  do potrzeb nowego dziecka. 

• Zapewnienie, że klasa jest gotowa powitać swoich nowych kolegów 

• Zapewnienie, że wszyscy pracownicy są świadomi uczniów nowych dla języka angielskiego i co 

mogą zrobić w celu wspierania ich przyjęcia do naszej szkoły. 

• Przygotowanie do rozwiązania wszelkich trudności, które mogą pojawić się w okresie indukcji. 
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2. Rozwój języka angielskiego ucznia przez: 

• Zapewnienie szeregu jasnych pomocy wizualnych, które wspierają słuchanie i mówienie w 

interakcji społecznej i działaniach edukacyjnych. 

• Określenie konkretnych potrzeb związanych z rozwojem umiejętności czytania i pisania oraz 

umiejętności wysławiania się ucznia. 

• Zapewnienie, że potrzeby te są uwzględnione w planowaniu lekcji 

• zapewnienie, że praca obejmuje słownictwo techniczne, jak również codzienne znaczenie słów 

kluczowych 

• Wyjaśnienie, że mówienie i pisanie w języku angielskim są skonstruowane do różnych celów 

pośród wielu różnych tematów 

• Zapewnienie gamy materiałów do czytania, które podkreślają różne sposoby, w jakich angielski 

jest używany 

• Zapewnienie, że istnieją możliwości słuchania i mówienia oraz, że są one wykorzystywane w 

celu wspierania czytania i pisania 

• Zachęcanie uczniów do tłumaczenia ich wiedzy, umiejętności i wiedzy z jednego języka na inny 

• Budowanie na doświadczeniach językowych dzieci w domu i w szerszej społeczności, tak aby 

rozwój pierwszego języka i języka angielskiego wzajemnie się wspierały. 

• Zapewnienie zaangażowanie rodziców i uczestnictwa w kształceniu ucznia, zwłaszcza jeśli nie 

ma dwujęzycznego wsparcie dostępnego w szkole. 

 

3. Zapewnienie dostępu do programu nauczania i uczciwej oceny przez: 

• Korzystanie z zadań, tekstów i materiałów wizualnych które są dostosowane do wieku ucznia, 

umiejętności, kultury i poziomu nauki języka angielskiego. 

• Zapewnienie wsparcia poprzez ICT, materiały audio, wideo lub, słowniki, tłumaczy, partnerów 

rozmowy, osób czytających i skrybów. 

• Korzystanie z języka ojczystego lub preferowanego w razie potrzeby 

• wprowadzenie specjalnych ustaleń oceny i sprawozdań wymaganych przez DfES. 

• Konsultacje z rodzicami i zaangażowanie ich we wsparcie w pomoc dzieciom w nauce 

 

 

Środki 

W celu rozwijania samodzielności, wszyscy uczniowie będą mieli dostępne: 

Zdjęcia, artefakty, zasoby ICT, ilustrowane książki, słowniki dwujęzyczne, słowniki angielskie z 

obrazkami, książki językowe, dwujęzyczne arkusze pomocnicze, nazwane schematy i ilustracje, 

schematy piśmiennicze i materiały zróżnicowane. 
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Dostęp do programu nauczania 

Wszystkie dzieci w naszej szkole, w tym te, dla których angielski jest językiem dodatkowym, uczą 

się zgodnie z wymogami Narodowego Programu Nauczania. 

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, po wprowadzeniu lub specjalistycznej ocenie, nie wyłączamy  

uczniów z lekcji, w celu otrzymania wsparcie EAL ponieważ potrzeby uczenia są najlepiej 

realizowane obok ich rówieśników. 

Zespół wsparcia EAL koncentruje się na umożliwieniu nauczycielowi oceny, planowania i 

zapewnienia odpowiednich działań edukacyjnych, które pomogą uczniom w dostępie do programu 

nauczania i rozwijania znajomości języka angielskiego. 

 


