POLSK

Torsdag

W naszej placówce spotkacie inne dzieci i
rodziców w środowisku szczególnie dostosowanym do dzieci.

Styrer: Gunhild Kirkhus

Laurasvei 5

Tlf 409 15 793 / 33 41 95 14

Åpen

Tirsdag
Åpen
Avdeling Kroken

• Wspólnie tworzymy otwarte środowisko,
zarówno dla dużych i małych, w którym
każdy jest dostrzegany.

Tlf 409 15 794 / 33 41 66 21

• U nas rodzice uczestniczą w zabawach i
aktywnościach wraz z dziećmi.

Holmbrua 2, Søberg

• Możesz otrzymać od nas informacje
na temat ofert publicznych dla rodzin,
w których są małe dzieci.

Åpningstider: kl 08.30 – 14.00

• Możesz u nas poznać innych rodziców i
specjalistów.

Mandag
Avdeling Sentrum Åpen

• Mamy sprzęt i zabawki inspirujące dzieci
w każdym wieku.

Åpen

Onsdag

• U nas dzieci poznają inne dzieci, z którymi
się bawią, przebywają razem i wspólnie
się cieszą.

• Możesz u nas uzyskać wsparcie i porady
dotyczące roli rodzica.

Witamy
W PRZEDSZKOLU OTWARTYM
W SANDEFJORD

Åpen

Fredag
Åpen

Dlaczego warto do nas przyjść?

Czym jest przedszkole otwarte?

Co dzieje się w przedszkolu 		
otwartym

Obszary pracy

• Przedszkole otwarte to oferta 		
pedagogiczna skierowana do wszystkich
dzieci będących w wieku, w którym objęte
są obowiązkiem szkolnym, mieszka
ją w gminie Sandefjord i nie chodzą do
przedszkola.

• W placówce znajduje się pedagog i
asystent/pracownik specjalista, którzy
są odpowiedzialni za codzienne kwestie
związane z naszą ofertą.

Język i komunikacja
Otwartość i dialog są ważne w nauce
rozumienia siebie nawzajem.
Przedszkole to przestrzeń, w której 		
stworzono dla wszystkich dobre 		
środowisko oparte na wzajemnym 		
szacunku.
Przedszkole otwarte to odpowiednia
przestrzeń do rozwijania swoich 		
umiejętności z zakresu języka 		
norweskiego, w tymposługiwania się
nim w sposób prawidłowy.

• Otwarte przedszkole w gminie Sandefjord
jest przedszkolem gminnym.

• Oferujemy zróżnicowane, inspirujące
zabawy, które dają dzieciom nowe 		
doświadczenia i wiedzę.
• Pomagamy dzieciom doświadczać 		
zabawy z innymi.

• W placówce dzieci muszą być pod opieką
rodziców/opiekunów.

• Współpracujemy z rodzicami w zakresie
treści i aktywności.

• Oferta jest nieodpłatna.

Rytm dzienny przedszkola
• Kl. 08.30 – Zabawa i aktywność

• Nie ma żadnej procedury zgłoszeniowej.
• Mogę Państwo przyjść do przedszkola i
opuścić je o dowolnej porze, w godzinach
otwarcia placówki.

• Kl. 11.00 – Zebranie dzieci/ Chwila
		
na piosenkę
• Kl. 11.30 – Posiłek
• Kl. 12.00 – Zabawa i aktywność

• Nie ma to wpływu na zasiłek opiekuńczy.

• Kl. 14.00 - Zamknięcie przedszkola

• Korzystamy z lokali związanych z ośrod
kami rodzinnymi, w których zatrudn
ionych jest wielu specjalistów.

• Należy zabrać ze sobą jedzenie, zarówno
dla siebie, jak i dla dziecka.

• Godziny otwarcia i adres placówki znajdu
ją się na odwrocie.

• Od nas otrzymają Państwo wodę, kawę i
herbatę.
• Wszyscy udzielą Państwu pomocy 		
w wykonaniu zadań.

Szczegółowe informacje zawarto na
poniższej stronie internetowej:
Przedszkole otwarte na stronie gminy:
www.sandefjord.kommune.no

