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I SEMESTR

04.09
18.09
02.10
23.10.
06.11
20.11
04.12
11.12
08.01
22.01

II SEMESTR

05.02
19.02
12.03
26.03
02.04
23.04
07.05
21.05
11.06

Szkolne soboty:

Terminy spotkań i plan lekcji 



4

Wejście A Wejście B
Wejście C 4

Rozkład sal i wejścia do szkoły dla poszczególnych klas 
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Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci
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Przywożenie dzieci na zajęcia i odbiór

● Każda klasa ma wyznaczone miejsce zbiórki, gdzie przyprowadzamy dziecko i odbieramy po 
skończonych zajęciach (chcemy uniknąć dużych zgromadzeń i przepełnienia na parkingach).

● Przed szkołą na dzieci czekają: nauczyciel/asystent/nauczyciel kontaktowy/pracownik szkoły 
i to oni wprowadzają dziecko na teren szkoły.

● Każda klasa ma przydzielone wejście do szkoły i tylko z niego korzysta.
● Jeżeli zdarzy się tak, że któreś dziecko przyjdzie za wcześnie/później wówczas udaje się na 

miejsce zbiórki swojej klasy i tam czeka na osobę odpowiedzialną za wprowadzenie dzieci do 
szkoły.

● W miarę możliwości dzieci przybywają na teren przyszkolny samodzielnie.
● Rodzice proszeni są o jak najszybsze odprowadzenie dziecka do miejsca zbiórki i zwolnienie 

miejsca parkingowego dla następnych grup uczniów.
● Na stronie szkoły dostępne są formularze zgody na odbiór dziecka przez inne osoby niż 

rodzice oraz zgody na samodzielne opuszczanie terenu szkoły przez ucznia, po zajęciach.
● W miarę możliwości prosimy o organizowanie się w transport „grupowy“.



Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci
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Procedura wchodzenia uczniów do klasy

● Każda klasa ma wyznaczoną godzinę i miejsce zbiórki.
● Dzieci są odbierane przez nauczyciela/asystenta/ rodzica dyżurnego i wprowadzane do 

budynku ustalonym wejściem.
● Nauczyciel udaje się z pierwszą grupą uczniów do klasy używając wyznaczonego wejścia: 

- uczniowie zostawiają okrycie wierzchnie w korytarzu,
- wchodząc do sali myją ręce i zajmują miejsce w klasie, 
- nauczyciel zostaje z nimi w klasie i przygotowuje się do zajęć.

● Asystent i rodzic dyżurny czekają w miejscu zbiórki do momentu uzbierania się kolejnej grupy, 
a następnie rodzic dyżurny udaje się do klasy wyznaczonym wejściem.
- dzieci myją ręce, zajmują miejsca.

● Asystent przychodzi do szkoły z ostatnią grupą, w razie potrzeby rodzic kontaktowy wraca 
pomóc.
- dzieci myją ręce, zajmują miejsca.



P1. Parking przed szkołą zarezerwowany jest 
dla pracowników szkoły. Rodzice mogą 
parkować na parkingu przy  Tjensvollveien 
gdzie znajduje się ok.16 miejsc 

P2. Parking przy przedszkolu Tommeliten 
Barnehage (ok.14 miejsc)

P3. Parking przy Tjensvoll Kirke (z tyłu szkoły) 
ok. 37 miejsc+2inw.

D. Starsze dzieci tj.klasy 4,5,6 można wysadzić 
przed szkołą w tzw. dropsone. Są one 
oznaczone biało-zielonymi szyldami i znajdują 
się po obu stronach Tjensvollveien

X. Okoliczne parkingi przy blokach czy też 
wspólnotach- można zatrzymać się jedynie na 
chwilę

Ważne: Parking przy Sanitest Forening jest 
zarezerwowany dla mieszkańców i odwiedzających

D

x

x
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Parking



● Obowiązkowe jest mycie rąk po każdym wejściu ucznia, nauczyciela do klasy.

● Dzieci i nauczyciele z katarem mogą uczestniczyć w zajęciach, pod warunkiem braku innych 
objawów przeziębienia (kaszel, gorączka).

● W razie wystąpienia objawów przeziębienia w trakcie zajęć lekcyjnych, uczniowie będą odsyłani 
do domu.

● Każdy uczeń może korzystać  tylko ze swoich przyborów szkolnych.

● Dzieci powinny mieć drugie śniadanie oraz butelkę z wodą. Na  długiej przerwie dzieci 
otrzymują owoce.

● Dzieci i osoby objęte kwarantanną/izolacją nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

● Jeśli u któregoś z uczestników sobotnich zajęć zostanie wykonany pozytywny test na COVID-19 
należy bezzwłocznie wysłać maila na adres: szkola.sobotnia@gmail.com i/lub wysłać sms na 
numer 477 22 236 .
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Zasady higieny 

about:blank
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Rodzic kontaktowy 

Obowiązki rodzica kontaktowego

● nie musi być obecny na każdych zajęciach 

● ma prawo wejścia na teren szkoły zawsze jeśli jest potrzeba omówienia spraw klasowych z 
nauczycielem

● pomaga w komunikacji na linii dyrekcja/zarząd/nauczyciel/rodzice

● przygotowuje listę dyżurów

● razem z nauczycielem organizuje wyjście integracyjne 

● z racji sprawowanej funkcji ma dostęp do osobistych danych (listy maili i telefonów) z danej 
klasy (DANYCH OSOBOWYCH NIE MOŻNA ROZPOWSZECHNIAĆ, CHYBA, ŻE WSZYSCY RODZICE 
WYRAŻĄ ZGODĘ NA TO ABY TE DANE BYŁY UDOSTĘPNIONE RODZICOM W DANEJ KLASIE)



W młodszych klasach i dużych liczebnie jak np. w klasie 5 wskazane jest 
aby było obecnych 2 dyżurnych w czasie zajęć.

Obowiązki rodzica dyżurnego

● jest w danym dniu do dyspozycji nauczyciela
● musi być w szkole najpóźniej o godz. 09:30
● pomaga przy wprowadzaniu dzieci do szkoły oraz po zajęciach odprowadza na umówione 

miejsce zbiórki
● odprowadza dziecko do administracji jeśli dziecko źle się poczuje, w młodszych klasach 

odprowadza do toalety
● pomaga przygotować salę lekcyjną do zajęć, po zajęciach pomaga w ustawieniu krzeseł
● w razie potrzeby kseruje materiały (ksero jest dostępne w szkole)
● jest obecny podczas przerwy, pilnuje porządku i bezpieczeństwa
● przygotowuje owoce na długą przerwę (owoce należy wcześniej kupić za kwotę ok.150kr, 

księgowa zwróci koszty za okazaniem paragonu)  
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Rodzic dyżurny 
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Poradnie

Przy szkole działają poradnie:

● psychologiczno-pedagogiczna

psycholog Justyna Błachno-Gwizdała
psycholog Barbara Makówka
psycholog@szkolawstavanger.no

pedagog szkolny Magda Stefańska
pedagog@szkolawstavanger.no

● logopedyczna

logopeda Malwina Krupa
mkrupalogopeda@gmail.com
logopeda@szkolawstavanger.no

.



13

Płatności

W związku z sytuacją odraczamy płatność za pierwszy semestr do końca 
października 2021.
Czesne zostało podniesione o 200kr za rok (ostatnia podwyżka była w 2017r.)

Termin I raty – 1-31 października 2021
● jeśli działalność szkoły zostanie zawieszona – opłata tylko za zajęcia, które się odbyły
● jeśli będziemy mogli prowadzić zajęcia stacjonarne bez przeszkód – opłata za cały 

semestr

Termin II raty – 1-28 lutego 2022



14

Płatności

Dzięki dotacjom jakie otrzymujemy od wielu lat z PGNiG Upstream Norway 
oraz od dwóch lat z LOTOS Norge czesne w szkole w Stavanger jest stosunkowo 
niskie w porównaniu do opłat w innych szkołach tego typu w Norwegii.

Dla porównania 3 największe szkoły w bieżącym roku: Stavanger, Oslo, Bergen.
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DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SPOTKANIU


