Ideologia w pracy przedszkola
Naszą pracę opieramy na ideologii Reggio Emilia oraz
korzystamy z zajęć w terenie. Psycholog oraz
teoretyk Loris Malaguzzi jest osobą popierającą
ideologię Reggio Emilia według której wychowanie
dziecka powinno być oparte na uczuciach i ekspresji.
Zachęcamy dzieci do wykorzystywania swoich
wiadomości oraz pomysłowego i samodzielnego
myślenia. Chcemy aby dzieci wypowiadały się w
swoich kontaktach w jak najbardziej zrozumiały dla
nich spos.ób, poprzez muzykę, rysunek czy mimikę.
Głównym punktem ideologii Malaguzzi jest to, że
każde dziecko jest szczególną osobą rozwijającą się w
dany sposób i wzrastającą w odpowiednim czasie.

Odpowiedzialność przedszkola
Dyrektor przedszkola odpowiada za pracę
wychowawcza nad dziećmi i organizują ją w
porozumieniu z pracownikami, dziećmi i ich
rodzicami. Dyrektor zatrudnia również
pracowników przedszkola, rozdziela zadania oraz
odpowiada za codzienne prowadzenie placówki.
Nauczyciele/kierownicy oddziałów ponoszą
odpowiedzhialność za dzieci oraz pracę
wychowawczą swojego oddziału jak również biorą
udział wraz z innymi pracownikami w planowaniu
programu nauczania.

Jeżeli chcemy poznać dziecko musimy poznać jego
świat. Słuchamy, patrzymy otwarcie na jego pytania ,
poznajemy jego zabawy i gry. Kładziemy duży nacisk
na zabawy dzieci pod różnymi postaciami. Zabawa
jest sposobem nauczyciela na nauczanie oraz
sposobem dziecka na naukę. Wolna i niezakłucona
zabawa należy do form komunikowania się dziecka.
Zabawa jest sposobem dziecka na życie i pracę.

Instruktorzy pracują pod kontrolą nauczycieli,
powinni mieć zawsze na uwadze ogólny cel oraz
założenia przedszkola.

W pracy przedszkola środowisko i otoczenie jest
jednym z nauczycieli. Zajęcia w terenie maję wielki
wpływ na rozwój dziecka. Możliwości na pracę są
różnorodne, ciekawe i interesujące dziecko. Ma to
wpływ na dokładne i głębsze zrozumienie tego co się
wykonuje.

Biuro szkolne i socjalne
Árnesþings

Kontakt nauczyciela i dziecka staję się bliższy.
Dziecko pokonuje przeszkody inaczej w chwili, kiedy
przyroda działa cuda w małym pomieszczeniu.
Przebywanie na świeżym powietrzu ma pozytywny
wpływ na zdrowie dziecka, fizycze jak i psychiczne.

Wszystkich pracowników
tajemnica zawodowa.

przedszkola

obowiązuje

Pracują tam doradcy d/s nauki, logopeda, pycholog
oraz pracownicy socjalni. Przedszkole może zwrócić
się do nich w przypadku oceny dziecka oraz porad
lub wskazówek.

Broszura informacyjna
dla rodziców/opiekunów
Strona internetowa www.undraland.is
Mail: undraland@undraland.is
Tel: 480-6620

Rozpoczęcie przedszkola

Współpraca rodziców

O miejsce w przedszkolu można wystąpić
natychmiast po przyjeździe do gminy, dziecko jednak
otrzyma to miesce po otrzymniu kennitali (ID) oraz
stałego zameldowania w gminie. Można kontaktować
się bezpośrednio z przedszkolem, wypełnić wniosek
na stronie internetowej przedszkola lub
skontaktować się z dyrektorem poprzez maila.

Przedszkole kładzie nacisk na budowanie bliskiej
współpracy z rodzicami, która ma na celu dobro
dziecka, indywidualnie i w grupie. Współpraca polega
na równości, gdzie rodzice są specjalistami w związku
ze swoim dzieckiem a nauczyciele specjalistami w
tworzeniu odpowiedniego otoczenia do nauczania
Grupa rodziców jest różnorodna. Aby zapewnić
dziecku odpwiednie przystosowanie się do nowego
miejsca i warunków, rodzice i przedszkole muszą
wspólnie pracować.

Opłata za przedszkole naliczana jest po przebytym
miesiącu, wysyłana jest na bank domowy
(heimabanki). Informacje o wysokości opłat znajdują
się na stronie internetowej przedszkola.

Witamy w przedszkolu!
Przedszkola pracują według przepisów nr. 90 z 2008
roku. W przepisach powiedziano, że przedszkole jest
pierwszym stopniem nauczania w wieku
nieobowiązującym do uczęszczania do szkoły.
Przedszkole zajmuje się wychowaniem i nauczaniem
dziecka na prośbę rodziców przez wykształconych
odpowiednio pracowników.
W roku 2011 ministerstwo d/s nauki i kultury wydało
główny program nauczania dla przedszkoli. Program
przeznaczony jest dla dzieci niezależnie od psychicznej
i fizycznej kondycji, kultury oraz wiary.
Celem przedszkola jest między innymi zapewnienie
dzieciom zdrowego i bezpiecznego otoczenia, które
zapewni możliwioci rozwoju psychicznego i fizycznego
rozwoju, jak również korzystanie z dzieciństwa.
Przedszkole Undralands prowadzi
Hrunamannahreppur a komisja szkolna przy gminie
zajmuje się jego sprawami.

Przedszkole otwarte jest od godz 7:45 do16:00,
dziecko może u nas przebywać od 4 do 8 godz.
dziennie przez 5 dni w tygodniu. W dniu rozpoczęcia
podpisuje się umowę o pobyt pomiędzy
przedszkolem a rodzicami. Wypowiedzenie umowy z
obu stron wynosi jeden miesięc. Podpisem na
umowie rodzice stwierdzają to, że zapoznali się z
kosztami i regulaminem przedszkola.

Pozytywne myślenie rodziców ma wpływ na dobre
samopoczucie dziecka w przedszkolu i lepsze wyniki w
nauce.
Przy przedszkolu pracuje komitet i rada rodzicielska.
Zadaniem tych dwóch jednostek jest zapewnienie
porozumienia pomiędzy przedszkolem i rodzicami dla
dobra dzieci.

Rodzice dziecka rozpoczynającego przedszkole
przychodzą na pierwszą rozmowę. Osoby nie
mówiące w języku islandzkim mają prawo do
tłumacza. Na początku pobytu jest czas na
przystosowanie się dziecka, najczęściej trzy dni, Dla
dzieci nie mówiących po islandzku pięć do siedmiu
dni. W tym czasie rodzice i dzieci są razem w
przedszkolu, dziecko zapoznaje się z nowym
otoczeniem u ich boku. Jest to ucementowanie
bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia dziecka
oraz współpracy przedszkola z rodzicami.

Mottem Undralands jest
środowisko– troska
Pracownicy przedszkola ambitnie
pracują nad przestrzeganiem tego.

