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ZABAWA I NAUKA
Dzieci cieszą się mogąc się bawić w 
przedszkolu z innymi dziećmi. Poprzez 

zabawę zdobywają sobie przyjaciół oraz 
integrują się w większej grupie. Zabawa z 
innymi dziećmi odgrywa ogromną rolę w 
rozwoju językowym dziecka oraz nauce 
języka norweskiego. Zadaniem przedszko-
la jest ułatwienie dziecku brania udziału w 
takiej wspólnej zabawie.

DZIECI WIELOJĘZYCZNE
Znajomość wielu języków jest dużym 
plusem tak dla dzieci jak i społeczeństwa.  
Personel przedszkola respektuje dziecka 
język ojczysty, równocześnie czuwając nad 
tym, by dziecko rozwijało umiejętności 
językowe w języku norweskim. Dla 

dziecka uczącego się jednocześnie dwóch 
języków, korzystne jest,  gdy rodzice i 
przedszkole ze sobą współpracują. Dobrze 
jest, gdy dziecko przychodząc do domu z 
przedszkola
w swoim własnym ojczystym języku/
językach opowiadało rodzicom o tym, co 
tam przeżyło tego dnia. Więcej na ten 
temat można przeczytać w broszurce : 
Barn i flerspråklige familier. Broszura ta 
jest dostępna w wielu językach, zarówno 
w formie tekstowej jak i dźwiękowej.
https://morsmal.no/no/veiledning-til- 
foreldre/5135-informasjonsheftet- 
barn-i-flerspraklige-familier

Dobre samopoczucie,  
opieka, przyjaźń i rozwój
W tej broszurce znajdziesz nieco informacji na temat przedszkola oraz tego jak będzie 
wyglądało Wasze, rodziców i dzieci spotkanie z przedszkolem. Przedszkole jest miejscem, 
w którym dziecko powinno się czuć komfortowo, miejscem dla zawierania przyjaźni, 
gdzie czuje się troskę innych, mającym dobry wpływ dla rozwoju jednostki.
W Norwegii do przedszkola uczęszczają prawie wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wszystko co jest związane z przedszkolem zawarte jest w Ustawie o przedszkolach.
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osiągnąć cel, którym jest zapewnienie 
dzieciom dobrej opieki i poczucia bezpie-
czeństwa;  a także w jaki sposób organizuje 
się dzieciom zabawę i naukę. We wszystkich 
przedszkolach zatrudniony jest wykwalifi-
kowany personel, dbający o to, by dzieci 
miały zagwarantowane przedszkole na 
wysokim poziomie.

TAJEMNICA ZAWODOWA
Personel przedszkola zobowiązany jest do 
zachowania tajemnicy zawodowej. 
Oznacza to, że pracownicy nie mogą 
nikomu udzielać poufnych  informacji o 
dziecku, rodzinie czy kolegach.  Złamanie 
tajemnicy zawodowej podlega karze.
Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem 
pracy w przedszkolu muszą przedstawić 
zaświadczenie o niekaralności.

WSPÓŁPRACA MIĘDZY RODZICAMI A 
PRZEDSZKOLEM
Placówce przedszkolnej bardzo zależy na 
dobrej współpracy z rodzicami. Przed-
szkole bardzo chętnie dowie się, co Wy 
jako rodzice uznajecie za istotne dla 
Waszego dziecka. Duże znaczenie ma pod 
tym względem codzienna rozmowa przy 
przyprowadzaniu  i odbieraniu dziecka. 
Dodatkowo przedszkole organizuje różne 
spotkania, na których dzieli się informa-
cjami na temat życia przedszkolnego oraz 
sposobów organizowania pracy. Część 
spotkań to wspólne spotkania z rodzicami, 
inne to spotkania indywidualne, odbywa-
jące się w formie rozmowy z rodzicami 
dziecka. Na takich spotkaniach rodzice 
mogą wyrazić swój punkt widzenia na 
temat pracy przedszkola.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA
Wszystkie przedszkola posiadają swój 
własny plan roczny, który także otrzymają 
rodzice. Plan roczny jest opracowywany jest 
na podstawie narodowego planu dla 
przedszkoli: „Ramowy plan dla przedszkoli”. 
Niekiedy sporządza się też plany tygodnio-
we i miesięczne. Plany te mówią o sposo-
bach pracy przedszkola, w jaki sposób 

Zapraszamy 

do zadawania 

pytań.



Wszystkie przedszkola mają kadrę z 
wykształceniem, która musi zapewnić 
dzieciom dobrą ofertę przedszkolną.

Dobrze, gdy pracownicy oraz rodzice 
znajdują chwilę czasu na rozmowę o tym, 
jak dziecku minął  dzień w przedszkolu.
Chętnie odpowiemy, jeśli pojawią się 
pytania.  

TŁUMACZ 
Przedszkole może zamówić tłumacza 
przez biuro tłumaczy. Użycie tłumacza 
może się okazać przydatne, bo wtedy  
wszyscy mają pewność, że się nawzajem 
rozumieją.

UBRANIA I SPRZĘT
Zarówno dzieci jak i dorośli jakiś czas 
każdego dnia przebywają na zewnątrz na 
świeżym powietrzu, więc potrzebują 
odpowiednich ubrań dostosowanych do 
każdej pogody. Dzieciom przydziela się w 
garderobie osobną półkę na swoje 
ubrania. Więcej na temat tego jak ubierać 
się w zimowe dni, możesz przeczytać w 
różnych językach na stronie : 
https://morsmal.no/no/foreldre-norsk/ 
2382-kle-barna-riktig-i-vinterkulda 

WYŻYWIENIE 
W niektórych przedszkolach dzieci 

przynoszą z sobą własne jedzenie, w 
innych posiłki są przygotowywane na 
miejscu w przedszkolu. Najczęściej 
podawany jest wtedy chleb, owoce i 
warzywa, za co rodzice płacą niewielką 
sumę. Poinformuj przedszkole, jeśli Twoje 
dziecko cierpi na alergię, lub nie może 
jeść czegoś ze względów religijnych.

URODZINY 
Jest tradycją, że pracownicy przedszkola 
świętują urodziny dziecka. Formie w 
jakiej się to odbywa zależy od przedszko-
la. Dzieci chętnie w tym uczestniczą i 
mają radość ze świętowania swojego dnia 
w przedszkolu.

OPŁATA 
Możecie mieć prawo do zredukowanej 
opłaty za przedszkole lub możecie być z 

takiej opłaty zwolnieni. Informacje na ten 
temat można przeczytać na stronie 
gminy.
https://www.larvik.kommune.no/
barnehage/pris-og-redusert-betaling/
Ważne: Należy starać się o redukcję opłat 
do 01.06. przed rozpoczęciem każdego 
nowego roku przedszkolnego.

ROZPOCZĘCIE PRZEDSZKOLA 
Jest możliwość przebywania w przedszko-
lu razem z dzieckiem przez pierwszy okres  
po rozpoczęciu przez niego przedszkola, są 
to tak zwane dni adaptacyjne. Niektórzy 
pracodawcy udzielają nawet rodzicom z 
tego tytułu płatne wolne.
Ustalcie wspólnie z pedagogiem przed-
szkolnym, jak długo powinniście być 
przez pierwsze dni razem z dzieckiem, 
tak by poczuło się bezpiecznie.
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Przedszkole to miejsce 
dobrego samopoczucia, 
opieki, przyjaźni i 
rozwoju.

 




