Informacje dla rodziców obcego pochodzenia
Witamy Twoje dziecko w szkole Flúðaskóla.
Tu kładziemy nacisk na odpowiednie przyjęcie
nowych uczniów oraz stwarzamy dziecku
warunki na rozwijanie swoich umiejętności w jak
najlepszy sposób.
Praca szkół podstawowych na Islandii
Zadaniem szkoły podstawowej jest
przygotowanie uczniów do życia i pracy w
demokratycznym społeczeństwie, które ciągle
się rozwija.
Na Islandi dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia
mają obowiązek uczęszczania do szkoły.
Zadaniem wszystkich gmin jest prowadzenie
szkół podstawowych.
Rok szkolny trwa 180 dni, od końca sierpnia do
początku czerwca następnego roku.
Szkoły wydają kalendarz, w którym znajdują się
informacje na temat dni wolnych i różnych
wydarzeń szkolnych.
Kiedy dziecko rozpoczyna szkołę na Islandii
powinno mieć już kennitalę (Nr ID). Do wniosku
o przyjęcie do szkoły należy dołączyć również
informacje na temat poprzedniej szkoły oraz
zaświadczenie lekarskie o szczepieniach.
Przed rozpoczeęciem szkoły rodzice wraz z
dziećmi przychodzą na pierwsze spotkanie, na

którym z dyrektorem szkoły i wychowawcą
omawiają najważniejsze tematy związane z
uczęszczaniem dziecka do szkoły.
We wrześniu każdego roku w 4.,7. i 10 klasach
odbywa się standartowy egzamin. Uczniowie 4 i
7 klas podchodzą do testu z islandzkiego i
matematyki, natomiast uczniowie 10 klas z
islandzkiego, matematyki i angielskiego. W
przypadku dzieci, które krótko mieszkają w kraju
można wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z
egzaminów.
Flúðaskóli
Motto szkoły to „respekt – wiedza“. Ambicją
pracowników szkoły jest przestrzeganie tego.
Flúðaskóli kładzie nacisk na nauczanie w terenie.
Szkoła posiada w najbliższym lesie „klasę pod
dachem“ i ognisko. Szkoła jest również
uczestnikiem projektu (Heilsueflandi
grunnskóli), „zdrowe środowisko szkolne“.
Szkoła korzysta z programu komputerowego
mentor.is, który pomaga opiekunom w
kontrolowaniu postępów w nauce swoich dzieci.
Flúðaskóli kładzie nacisk na dobre samopoczucie
uczniów, ich bezpieczeństwo oraz
równouprawnienie bez względu na
pochodzenie, płeć, grupę społeczną,
zamieszkanie, wiarę lub niepełnosprawność.

Uczniowie dopingowani są do wykazania
pomysłowości, samodzielności i samodyscypliny.
Wszystkie dzieci mają wychowawcę, który
obserwuje ich postępy w nauce, zapewnia ich
dobro oraz przekazuje wszelkie informacje
rodzicom. W związku ze sprawami szkolnymi
dotyczącymi ich dziecka, rodzice kontaktują się
w pierwszej kolejności z wychowawcą jak
również z dyrekcją szkoły.
Szkoła zapewnia tłumacza jeżeli zajdzie taka
potrzeba.
Testy-diagnoza czytania przeprowadza się w 3.,
5. i 9 klasie.
Wszyscy uczniowie przez cztery dni w tygodniu
korzystają z obiadów, za które płaci się
dodatkowo.
Uczniowie klas od 1 - 7 mogą otrzymać mleko i
owoce rano i po południu jeżeli zostaną na to
zapisani. Uczniowie klas od 8 – 10 mają
możliwość kupienia śniadania w sklepiku
prowadzonym przez 10 klasę lub wykupienia
bilecików na owoce lub warzywa.
Młodszym uczniom (1 – 4 klasy ) proponuje się
pobyt w świetlicy od poniedziałku do czwartku
po zakończeniu zajęć szkolnych. Te usługi są
płatne.
Jakie jest zadanie rodziców?
W celu zapewnienia pomyślnego
przystosowania się dziecka do warunków w
nowym kraju, rodzice i szkoła powinni być w
stałym kontakcie.
Przy wszystkich szkołach podstawowych pracuje
komitet rodzicielski. Do komitetu wybierani są

rodzice ze wszystkich klas. Opiekunowie dzieci
obcego pochodzenia zachęcani są do czynnego
udziału w pracy rodziców przy szkole.
Opiekunowie mogą również przyjść z wizytą do
szkoły aby poobserwować naukę swojego
dziecka. Takie wizyty powinny zostać uprzednio
ustalone z odpowiednim nauczycielem lub
dyrekją szkoły.
Odpowiedzialność opiekunów za uczęszczanie
do szkoły dziecka jest wielka. Ich obowiązkiem
jest:
•
•
•
•
•

Aby dziecko punkutualnie przybyło do szkoły
(autobus szkolny)
Aby dziecko miało wyszystko, co niezbędne
jest do nauki
Wspieranie dziecka i pomoc w nauce
Informowanie nauczycieli o dokuczaniu
dziecku w szkole i jego złym samopoczuciu
Pozytywna rozmowa z dzieckiem na temat
szkoły i jej pracowników

Dobra współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest
bardzo ważna.
Pozytywne myślenie i rozmowa o szkole pomoże
dziecku w odpowiednich postępach w nauce.
Jednostki współpracujące z Flúðaskóla
Biuro szkolne (Skóla- og velferðarþjónusta)
Árnesþings; pracują tam doradcy d/s nauki,
logopeda, psycholog i pracownik socjalny.
Szkoła kontaktuje się z nimi w związku z oceną
dzieci i różnymi poradami.
Przychodnia lekarska (Heilsugæslan) w
Laugarás, gdzie pracują lekarze i pielęgniarki.
Pielęgniarka szkolna jest w szkole raz w
tygodniu. Uczniowie i rodzice mają wtedy
możliwość na usyskanie porad i wskazówek.

