
Witamy w przedszkolu 
w Sandefjord!

POLSK

§1 ustawy o przedszkolach:
„Przedszkole, we współpracy z rodziną dziecka i pełnym zrozumieniu z jej 
trony, winno zaspokajać potrzeby dziecka w zakresie opieki i zabawy, jak 
również przyszłej nauki i edukacji, która stanowi podstawę wszechstronnego 
rozwoju człowieka.”

Gmina Sandefjord, telefon: 33 41 60 00
www.sandefjord.kommune.no

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje lub pomoc w 
sporządzeniu wniosku o przyjęcie do przedszkola prosimy 

o zgłoszenie 
się do nas. 

Opłata i obniżenie ceny
Miesięczna opłata jest jednakowa w przypadku wszystkich przedszkoli. Opłata ulega 
corocznej regulacji. Kwota opłaty za dany rok znajduje się na stronie internetowej 
gminy, w celu uzyskania informacji na ten temat można również skontaktować się z 
nami telefonicznie. 

Przedszkole zaczynają Państwo opłacać w momencie rozpoczęcia przez dziecko 
uczęszczania do placówki. Opłata za wyżywienie może różnić się w poszczególnych 
przedszkolach, w przypadku niektórych z nich opłatę uiszcza się w formie depozytu.  

Każdy powinien mieć możliwość chodzenia do przedszkola! Istnieje możliwość 
złożenia wniosku o obniżenie miesięcznej opłaty za przedszkole jeżeli dochód rodziny 
znajduje się poniżej pewnej kwoty. Jeżeli rodzina uzyskuje dochód od Urzędu Pracy i 
Spraw Socjalnych (NAV) może złożyć wniosek o wsparcie w opłacie za przedszkole do 
wspomnianego urzędu. Jeżeli mają Państwo dwoje lub większą liczbę dzieci, które 
uczęszczają do przedszkola nie płacą Państwo pełnej stawki za oboje.  

Patrz: www.sandefjord.kommune.no. 

Termin składania wniosków: 1 marca



W Norwegii około 92% wszystkich dzieci w wieku 1-5 lat chodzi do przedszkola. 
Odsetek dzieci wielojęzycznych uczęszczających do przedszkoli jest nieco niższy, wynosi 
około 81%. Uczęszczanie do przedszkola nie jest obowiązkowe, jednak uważa się je za 
pierwszy stopień edukacji. 

Dobra podstawa do rozpoczęcia nauki w szkole 
W przedszkolu dzieci mogą być aktywne i mogą bawić się w bezpiecznych ramach. 
Jednocześnie stwarza się im podstawy do możliwie najlepszego startu w szkole.  

Badania wykazują, że dzieci wielojęzyczne, które chodziły do przedszkola radzą sobie w 
szkole lepiej, niż te, które do niego nie chodziły. 

W przypadku dzieci, których językiem ojczystym nie jest norweski nauczenie się dobrze 
języka norweskiego przed rozpoczęciem nauki w szkole jest bardzo ważne. Może to zająć 
kilka lat. Dlatego ważne jest to, aby wcześnie rozpocząć uczęszczanie 
do przedszkola.  

Dla dzieci najlepiej jest jeśli rodzice rozmawiają z nimi w języku, który potrafią najlepiej. W 
przedszkolu należy wspierać rozwój wszystkich dzieci dotyczący zarówno języka ojczystego, 
jak i norweskiego, powinno się to odbywać przez zabawę, wspólne 
aktywności i grupy językowe.  

Mamy kompetencje w odniesieniu do rozwoju językowego dzieci, zapoznajemy 
się także porządnie z tłem kulturowym i językowym dziecka.

Współpraca z rodzicami
Współpraca pomiędzy przedszkolem i domem musi opierać się na zaufaniu i 
otwartości. 

Nasza współpraca z rodzicami odbywa się poprzez rozmowy indywidualne i codzienny kon-
takt. Ponadto organizujemy spotkania z rodzicami i udzielamy informacji w formie pisemnej.  

Przedszkole informuje rodziców o aktywnościach dziecka w przedszkolu, jego rozwoju i 
ewentualnych problemach. Możemy również udzielić rodzicom rad i instrukcji jeśli sobie 
tego życzą. 

Rozpoczęcie i adaptacja 
Przedszkole w Sandefjord ogólny wspólny standard dotyczący początkowego okresu dziecka 
w przedszkolu. 

Wszystkie dzieci i ich opiekunowie winni zostać zapoznani ze szczegółami dotyczącymi 
przedszkola,  rodzinom zostaną przydzielone osoby do kontaktu opiekujące się poszczegól-
nymi dziećmi.

Przyjrzymy się każdemu dziecku i wysłuchamy je po to, aby indywidualnie dostosować do 
niego treści przekazywane w przedszkolu.

Dobra oferta
W gminie Sandefjord znajduje się około 60 przedszkoli. W przedszkolach pracują dyrektorzy, 
nauczyciele przedszkolni, pracownicy specjalistyczni i asystenci. Wszystkie przedszkola w 
Norwegii prowadzone są w myśl ustawy o przedszkolach.  

Zgodnie z krajowym planem ramowym dla przedszkoli dotyczącym planu nauczania praca 
placówki winna opierać się na następujących wartościach: demokracja, różnorodność i 
wzajemny szacunek, równouprawnienie i równość, pozostawanie w rozwoju, radzenie sobie 
w życiu i zdrowie.  

W ciągu dnia dzieci wspólnie się bawią i wykonują aktywności zarówno wewnątrz budyn-
ku, jak i na świeżym powietrzu, razem spożywają posiłki, wykonują aktywności grupowe, 
śpiewają, czytają i angażują się w projekty tematyczne. 

Dzieci zostają również zapoznane z religijnymi i kulturowymi świętami i tradycjami jednak 
nie jest prowadzona edukacja religijna, jak również nie są obchodzone religijne święta. 

Obszary specjalności przedszkola: 

• Komunikacja, język i tekst 
• Ciało, ruch, odżywianie się, zdrowie
• Sztuka, kultura i kreatywność 
• Przyroda, środowisko i technologia 
• Liczby, przestrzeń i formy 
• Etyka, religia i filozofia 
• Bliskie środowisko i społeczność 

Wniosek o miejsce w przedszkolu
Termin składania wniosków o miejsce w przedszkolu:1 marca każdego roku

Przedszkole w Sandefjord ma wspólny elektroniczny system składania wniosków, 
który można znaleźć na stronie: 

www.sandefjord.kommune.no/skole-og-barnehage. 

Na stronie internetowej znajdą państwo także mapę z rozmieszczeniem placówek 
przedszkolnych i nieco informacji na temat każdego z przedszkoli. Ponadto, w celu 
uzyskania większej liczby informacji, mogą Państwo zadzwonić do przedszkola lub umówić 
się na wizytę. 

Wszystkie dzieci, których rodzice złożą wniosek przed 1 marca mają prawo do miejsca w 
przedszkolu od jesieni tego samego roku o ile przed 1 grudnia tego roku ukończyły 1 rok 
życia. 

Jeśli zostanie Państwu zaproponowane miejsce w przedszkolu otrzymają Państwo również 
informacje na temat rozpoczęcia uczęszczania do placówki. Dziecko zatrzymuje miejsce w 
przedszkolu do momentu rozpoczęcia nauki w szkole lub do złożenia wypowiedzenia.  

Po 1 marca również można złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, jednak często trzeba 
zaczekać na zwolnienie się miejsca. 


