INFORMACJE O
Godziny otwarcia przedszkoli

Przedszkola otwarte

Przedszkola są zamknięte w dni świąteczne i dni
posiedzen rady pedagogicznej (pięć dni w roku).
Wiele przedszkoli jest również zamkniętych
przez pewien czas w okresie wakacyjnym.

Prowadzone w domach prywatnych przedszkola
rodzinne to oferta dla najmłodszych dzieci.

Przedszkola otwarte to darmowa oferta
krótkoterminowa dla dzieci, którym towarzyszą
rodzice lub inni opiekunowie.

Większość przedszkoli jest otwarta w godzinach
07:30–17:00 przez pięć dni w tygodniu.

PRZEDSZKOLACH W GMINIE BÆRUM

Prywatne przedszkola rodzinne

Czym jest przedszkole?

We współpracy i w porozumieniu z domem
rodzinnym przedszkole ma zaspokajać
potrzeby dziecka w zakresie opieki i zabawy
oraz promować edukację ktora jest podstawa
wszechstronnego rozwoju.

Dlaczego dziecko powinno chodzić do
przedszkola?
•
•
•
•
•

Aby przebywało w towarzystwie innych
dzieci i dorosłych.
Aby uczyło się przez zabawę i inne
aktywności.
Aby zapoznało się z różnymi kulturami
występującymi w Norwegii.
Aby nauczyło się języka norweskiego.
Aby nawiązało przyjaźnie z rówieśnikami.

Język ojczysty

Ważne jest, by w domu używać języka
ojczystego, ponieważ to podstawa dobrej
znajomości innych języków. Aby doskonalić
znajomość języka polskiego, dobrze jest
poświęcić czas na codzienne rozmowy z
dzieckiem, śpiewanie piosenek, recytowanie
wierszyków i rymowanek oraz czytanie książek.

Zakres działania przedszkola

W przedszkolu dzieci zapoznają się z
następującymi zagadnieniami z zakresu:
• komunikacja, język i tekst,
• ciało, ruch i zdrowie,
• sztuka, kultura i kreatywność,
• przyroda, środowisko i technika,
• etyka, religia i filozofia,
• społeczność lokalna i społeczeństwo,
• ilość, przestrzeń i kształt.

Etap początkowy

Przez pierwsze dni jedno z rodziców musi być
obecne w przedszkolu, aby zapewnić dziecku
poczucie bezpieczeństwa podczas adaptacji w
nowym srodowisku.

Informacje praktyczne

Dzień w przedszkolu

W przedszkolu dzieci jedzą śniadanie, lunch
i podwieczorek. Niektóre posiłki to prowiant
własny, a inne to dania przygotowywane przez
przedszkole.

Pomoc przy składaniu wniosku o miejsce w
przedszkolu można uzyskać, kontaktując się
z Informacją (Veiledningstorget) Urzędu Gminy
Sandvika. Można również zwrócić się do
przedszkola lub przychodni.

W ciągu dnia dzieci spędzają czas zarówno
w budynku, jak i na zewnątrz. Dlatego ubrania
powinny być dopasowane do pory roku, aby
dziecku nie było w nich ani za zimno, ani
za gorąco, a zabawy na świeżym powietrzu
sprawiały mu przyjemność.

Wszędzie obowiązuje taka sama maksymalna
opłata za miejsce w przedszkolu. Istnieje
możliwość ubiegania się o obniżenie opłaty dla
rodzeństwa, a także ze względu na sytuację
finansową. Przedszkola mogą nakładać
dodatkowe opłaty za wyżywienie.

Najmłodsze dzieci śpią w przedszkolu, często we
własnych wózkach.

Więcej informacji na temat przedszkoli
w gminie Bærum oraz wniosek w formie
elektronicznej można znaleźć na stronie:
www.baerum.kommune.no/barnehager.

Wniosek o miejsce w przedszkolu można
składać przez cały rok. Aby otrzymać miejsce
od sierpnia, wniosek należy złożyć przed 1
marca.

W razie pytań dotyczących naboru lub opłat
ponoszonych przez rodziców prosimy o kontakt
z Informacją pod numerem 0047 67 50 40 50.

Przedszkola gminne i prywatne

W gminie Bærum działają zarówno przedszkola
gminne, jak i prywatne, dlatego występują
różnice w zasadach naboru. Stosowne
informacje można znaleźć w regulaminach
poszczególnych przedszkoli.

