
Witamy w przedszkolach Karmøy! 

 

W przedszkolach Karmøy najważniejsze są dzieci. Mają się bawić, uczyć, zyskiwać 
przyjaciół i zdobywać dobre doświadczenia na swoich zasadach, otoczone troską. 
Dzieci mają bawić się na świeżym powietrzu, łazić po drzewach, grzebać w ziemi i 
badać przyrodę. Personel ma wychodzić dzieciom naprzeciw, traktować je z 
zaufaniem i szacunkiem oraz zapewniać im przestrzeń do współdziałania. Broszura 
”Witamy w przedszkolach Karmøy” zawiera ilustracje, obrazujące codzienne 
zajęcia i stałe zwyczaje.  

Pismo powitalne  

Kiedy dziecko zostaje przyjęte do przedszkola, rodzina otrzymuje pismo powitalne, 
zawierające informacje o grupie i dacie rozpoczęcia zajęć w przedszkolu.  

Dzień odwiedzin 

Zanim dziecko zacznie chodzić do przedszkola, przedszkole proponuje rodzinie 
dzień odwiedzin. Dzieci i rodzice mogą wtedy poznać inne dzieci i personel, 
dziecko może się trochę pobawić, a rodzice mają okazję do zadawania pytań. 

 
Początek 

Kiedy dziecko zaczyna chodzić do przedszkola, zazwyczaj poświęca się dużo czasu 
na to, by stopniowo poznawało swoją nową codzienność. Ważne jest, aby rodzice 
przygotowali dziecko na nowe wydarzenie w jego życiu.  

Pierwszego dnia zazwyczaj mama albo tata spędzają z dzieckiem w przedszkolu 
kilka godzin. Dziecko uczestniczy w zabawie i w posiłku, zanim rodzice zabiorą je 
do domu.  

Drugiego dnia dziecko może zostać trochę dłużej niż dzień wcześniej. Jeśli już do 
tego dojrzało, rodzic może na krótki czas opuścić przedszkole, a następnie przyjść 
odebrać dziecko. Rodzic powinien być wtedy dostępny pod telefonem. 

Kolejne dni planowane są w zależności od tego, jak bezpiecznie dziecko czuło się w 
przedszkolu przez pierwsze dni. Jeśli wszystko układa się dobrze, rodzice mogą 
przyprowadzić dziecko i opuścić je na kilka godzin. Te dni planowane są wspólnie 
przez personel i rodziców.  

W pierwszym okresie dzieci często płaczą, kiedy rodzice zostawiają je w 
przedszkolu. Ważne jest, aby rodzice uprzedzali dziecko, że wychodzą, tłumaczyli, 
że niedługo wrócą i uściskali dziecko. Płacz często cichnie, gdy tylko rodzic znika z 
pola widzenia. Do przedszkola można przynieść z domu coś znajomego, misia, 
ulubiony kocyk czy jakąś inną rzecz, którą dziecko lubi. Rodzice mogą dzwonić, by 
pytać, jak się dziecko czuje. 

Wielu pracodawców gwarantuje rodzicom płatne wolne dni na czas przystosowania 
się dziecka do przedszkola. Należy o to spytać w miejscu pracy. 



Personel  

Przedszkolem zarządza kierownik, który ma przygotowanie zawodowe. Ponadto w 
każdej grupie jest wykształcony nauczyciel przedszkolny odpowiedzialny za treści 
pedagogiczne, kierowanie pozostałym personelem i współpracę z rodzicami.  

Wielokulturowość 

Przedszkole pragnie pamiętać o różnych kulturach i okazywać im szacunek. Ważne 
jest, by rodzice pytali personel, jeśli mają jakieś wątpliwości lub czegoś nie 
rozumieją. Istnieje możliwość wprowadzenia pewnych zmian. Przedszkole pragnie 
pełnej współpracy z rodzicami dla dobra dzieci. 
 
Rozmowa z rodzicami  

W okresie początkowym przedszkole proponuje rozmowę rodziców z nauczycielem 
przedszkolnym. Na takim spotkaniu przedszkole i rodzice mogą wyjaśnić, jakie 
mają oczekiwania wobec siebie nawzajem. Podczas takiej rozmowy rodzice 
powinni poinformować o tym, co ich zdaniem jest ważne dla ich dziecka. 

Zebrania rodziców 

Przedszkole organizuje zebrania rodziców, na które zapraszani są wszyscy rodzice. 
Przekazywane są wtedy ważne informacje, rodzice mają możliwość zadawania 
pytań, dyskusji i wpływania na działalność przedszkola. Celem takich zebrań jest 
stworzenie odpowiedniej współpracy między domem a przedszkolem dla dobra 
dzieci.  

Schematy poranne i popołudniowe 

Dziecko na ogół czuje się bezpieczniej, jeśli ma stały schemat zachowań 
porannych. Rano mama albo tata idą z dzieckiem do szatni, wieszają okrycie 
zewnętrzne, zmieniają obuwie i żegnają się z dzieckiem.   

Rodzice i opiekunowie muszą zawsze kontaktować się z personelem rano, kiedy 
przyprowadzają dziecko, i po południu, kiedy je odbierają. Personel kontroluje, 
które dzieci przyszły do przedszkola, o każdym czasie musi mieć pełen obraz. W 
założeniu personel rano spotyka się z dziećmi i rodzicami i przez chwilę rozmawia o 
tym, jak będzie wyglądał dzień w przedszkolu. Prosimy jednak o wyrozumiałość, 
gdyż niekiedy mogą pojawić się sytuacje, które to uniemożliwią.  

Personel ceni pytania i komentarze rodziców. Rodzice mogą poprosić o rozmowę, 
jeśli chcą omówić coś bardziej szczegółowo, zwłaszcza gdy rzecz dotyczy sprawy, o 
której dziecko nie powinno słyszeć.  

Przedszkolu bardzo zależy na bezpieczeństwie dzieci i odpowiednich schematach 
postępowania. Prosimy o informację, jeśli dziecko będzie odbierane przez kogoś 
innego niż opiekun. Prosimy również pamiętać o każdorazowym zamykaniu drzwi do 
przedszkola przy wchodzeniu i wychodzeniu. 

Język ojczysty  

Aby móc dobrze mówić po norwesku, dziecko musi mieć dobrze rozwinięty język 
ojczysty, dlatego ważne jest, by rodzice dbali o to w domu. W przedszkolu dziecko 
otrzyma propozycję uczestnictwa w grupie językowej skupionej na nauce języka 
norweskiego. Prosimy o rozmawianie z dzieckiem o tym, co robiło w przedszkolu.  



 

Można prosić o zabranie z przedszkola obrazków, piosenek czy innych rzeczy, 
którymi dziecko zajmowało się w ciągu dnia.  

Ramy działalności  

Działalność przedszkoli w Norwegii reguluje Ustawa o przedszkolach z 17 czerwca 2005 
roku nr 65 oraz przepisy dotyczące programu i zadań dla przedszkoli. Przedszkola 
przygotowują plan roczny konkretyzujący działalność w ramach programu.  

 

Informacje praktyczne 

Ubranie: Dzieci przez cały rok codziennie przebywają zarówno w budynku, jak i na 
dworze. Muszą więc mieć ubrania odpowiednie do pory roku. Potrzebują strojów 
przeciwdeszczowych i kaloszy, poza tym w szatni muszą leżeć zapasowe skarpetki, 
majtki, spodnie i bluza, tak aby dziecko mogło się przebrać, kiedy się przemoczy. 
Ponadto zimą w przedszkolu musi być dodatkowo gruby sweter, rajstopy, czapka, 
rękawiczki, kombinezon i zimowe buty. Dzieci mają swoje miejsca w szatni, w 
których przechowują ubrania. Rodzice powinni pomagać w utrzymaniu porządku w 
tych miejscach. Prosimy o oznakowanie ubrań imieniem i nazwiskiem, tak aby 
łatwo można się było zorientować, do kogo ubrania należą. 

Pieluchy: W większości przedszkoli rodzice sami przynoszą pieluchy dla dzieci, ale 
niektóre przedszkola proponują pieluchy za dopłatą. Prosimy spytać personel. 

Spanie: W wielu przedszkolach dzieci śpią w wózkach na dworze niezależnie od 
pory roku, lecz istnieje również możliwość, by spały w budynku. Prosimy 
porozmawiać z personelem.  

Posiłki: Jedzenie w przedszkolu ma być zdrowe i pożywne. Dzieci większość 
posiłków jedzą w przedszkolu. Do niektórych przynoszą z domu drugie śniadanie/ 
jedzenie dla niemowląt.  

Obuwie w budynku: W przedszkolu dzieci noszą kapcie albo sandały.  

Nieobecność: Dziecko może przychodzić do przedszkola o takiej porze, jaka 
odpowiada rodzinie, ale prosimy o informację, jeśli miałoby przyjść później niż o 
09.30 lub jeśli dziecko tego dnia w ogóle nie przyjdzie do przedszkola. Prosimy o 
telefon lub SMS. 

Choroba: Chore dziecko powinno zostać w domu. Jeśli dziecko zachoruje w 
przedszkolu, personel dzwoni do rodziców tak, aby mogli je zabrać.  

Formularz: Ważne jest wypełnienie formularza z informacjami dotyczącymi 
dziecka: numer telefonu, stan zdrowia, nazwisko stałego lekarza i zezwolenia. 
Formularz należy przekazać personelowi jak najszybciej. Prosimy pamiętać o 
poinformowaniu personelu o zmianach tych danych w trakcie uczęszczania dziecka 
do przedszkola. 

Informacja: Rodzice będą otrzymywać miesięczny plan zajęć opisujący, czym 
zajmować się będzie grupa w danym okresie. Przedszkola mają własne strony w  



 

internecie, na których można znaleźć informacje, a także zdjęcia z zajęć w 
przedszkolu. Prosimy również o sprawdzanie informacji na tablicy w szatni. 

Ferie: Wszystkie dzieci powinny mieć cztery tygodnie ferii w ciągu roku. Prosimy o 
zapoznanie się z przepisami przedszkola. 

Uroczystości: Zwyczajem jest obchodzenie w przedszkolu urodzin dzieci. 
Przedszkola obchodzą również Boże Narodzenie, Wielkanoc, karnawał i inne 
tradycyjne święta. Przedszkole pragnie również zaznaczyć tradycje innych kultur i 
bardzo ceni odwiedziny rodziców, którzy przygotują tradycyjne jedzenie, przyniosą 
zdjęcia lub inne rzeczy pokazujące ich kulturę.  

Obowiązek dochowania tajemnicy: Wszystkie osoby pracujące w przedszkolu są 
objęte obowiązkiem dochowania tajemnicy. Oznacza to, że informacje, jakie 
personel uzyskuje o dziecku i rodzinie, nie mogą być przekazywane dalej bez zgody 
rodziców. 

Koszty: Przedszkola oferują różne miejsca, cena uzależniona jest od liczby dni 
spędzanych przez dziecko w przedszkolu i liczby otrzymywanych posiłków. Dziecko, 
które zostanie przyjęte do przedszkola, może do niego chodzić, dopóki nie zacznie 
uczęszczać do szkoły. Przedszkole można zmienić. Prosimy spytać personel. 

Tłumacz: W razie konieczności skorzystania z usług tłumacza prosimy o kontakt z 
personelem.  

Powodzenia w przedszkolu! 

 

Oversettelsen er utarbeidet med midler fra Kunnskapsdepartementet i 
samarbeid med Eventyrhagen, Steinarskogen barnehage, Skudenes 

barnehage, Kyrkjebakken barnehage og ASKI barnehage. 


