Podręcznik Rodzica
Serdecznie witamy w Seljaborg
W tym miejscu znajdą Państwo najważniejsze informacje o przedszkolu i
jego ofercie.
Pracownicy przedszkola
 Dyrektor (Leikskólastjóri) jest przełożonym czuwającym nad
profesjonalnym i odpowiedzialnym wypełnianiem obowiązków
pracowników.
 Wicedyrektor (Aðstoðarleikskólastjóri) zastępuje dyrektora w
czasie jego nieobecności, przejmuje jego obowiązki.
 Kierownik działu (Kjarnastjóri) jest odpowiedzialny za pracę i
opiekę nad dziećmi na swoim dziale we współpracy z dyrektorem i
rodzicami.
 Nauczyciele przedszkolni (Leikskólakennarar) i inni nauczyciele
(kennarar) prowadzą w działach zajęcia edukacyjne z grupą i
poszczególnymi dziećmi.
 Pracownik kuchni (Matráður) jest odpowiedzialny za
przygotowywanie jedzenia, ustalanie menu oraz dbanie o
zaopatrzenie przedszkola.
WSZYSCY PRACOWNICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZACHOWANIA
TAJEMNICY ZAWODOWEJ.
O przedszkolu Seljaborg
 Telefon do Seljaborg: 557-6680
 E-mail: seljaborgleikskolar.is
 Strona główna: http://www.leikskolinn.is/seljaborg/
Godziny otwarcia:
Przedszkole jest otwarte od 7.30 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą odbierać uczniów z przedszkola,
chyba, że po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem.

Początki w przedszkolu - adaptacja.
Początki w przedszkolu są nowym doświadczeniem w życiu dziecka i
rodziców. Wszystko jest nieznane i nowe, dlatego adaptacja i integracja
na początku jest bardzo ważna dla dalszego pobytu dziecka w
przedszkolu. Podczas adaptacji istotne jest dla dziecka poznanie
nowego otoczenia, warunków, a dla rodziców – pracowników i ich pracy.
Cele adaptacji:
Dziecko ma nabrać zaufania do nauczycieli, wiedzieć, że zawsze
może od nich otrzymać wsoparcie i pomoc
Dziecko i rodzice zdobywają pozytywny obraz przedszkola
Nabycie zaufania między rodzicami a nauczycielami.
Zasady adaptacji:
Rodzice przychodzą bez dziecka na wstepną rozmowę przed
adaptacją.
Dzieci dostają dużo czasu na adaptację.
Nauczyciele ustalają z rodzicami czas adaptacji.
Kierownicy działów ustalają między sobą zasady adaptacji, gdy dziecko
przechodzi do innego działu.

Wyżywienie
Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu ze zdrowej żywności.
Śniadanie jest w godzinach 8:30-9:00
Obiad jest w godzinach 11:15-12:00
Podwieczorek jest w godzinach 14:30-15:00
Staramy się zapewniać proste i zdrowe posiłki na stołach, zgodnie z
polityką zdrowotną Ministerstwa Zdrowia
Czas posiłków to też czas na wesołe rozmowy przy stole.

Zabawy na powietrzu
Są stałym elementem planu dnia w przedszkolu. Dzieci mają możliwość
wyjść na dwór podczas czasu wyboru (valtími), przedszkole kładzie też
nacisk na wycieczki, spacery i korzystanie ze środowiska i przyrody do
nauki i zabawy.

Ubrania

Ustalenia dot. ubrań w szatni:
 W szatni chcemy wraz z rodzicami utrzymać porządek i dyscyplinę.
 W przegródce każdego dziecka znajduje się pudełko przeznaczone
na dodatkowe ubrania.
 Na pudełkach znajdują się informacje, co powinno się w nich
znaleźć. Jeśli czegoś brak, nauczyciele zaznaczają to na pudełku.
 Ubrania takie jak kurtka, kombinezon i odzież przeciwdeszczową
wiesza się na wieszakach w poniedzialki i zabiera do domu w
piątki.
 Ubrania dodatkowe w pudełku nie musza być zabierane w piatki.
Jeśli któreś z nich było używane, jest oznaczone na pudełku, co z
niego wyjęto.
To powinno znaleźć się w pudełku:
Nærbuxur- Majtki

Nærbolur- -Podkoszuklek

2 sokkar-2 pary skarpet

Stuttermabolur –koszulka
z krótkim rękawem

Sokkabuxur - rajstopy

Buxur - spodnie

Hlý peysa-Ciepła bluza

Peysa- bluza

(polar)

Vettlingar-Rękawiczki

Hlýir sokkar-Skarpety
wełniane

Wedle pogody w przedszkolu powinny znajdować się:

Dla dzieci, które używaja pieluch, w przedszkolu powinny
znajdować się dodatkowe pieluchy .

DOBRZE JEST PODPISYWAĆ RZECZY
W Seljaborg dzieci używają ubranek przedszkolnych.
Są to: bluza z długim rękawem, koszulka, spodnie.

Seljaborg był trzecim przedszkolem na Islandii, w którym
wprowadzono ubranka szkolne w 2004 roku.
Główne korzyści używania ubranek szkolnych:
1. Odzież szkolna zrównuje uczniów i zmniejsza
zjawisko rywalizacji (tu na tle „lepszych“ ubrań).
2. Ubranka te są wygodne i dają dziecku więcej
możliwości doświadczania sukcesów.
3. W szkolnych ubrankach łatwiej w drugim dziecku
dostrzec jego cechy i osobowość ze względu na nie
same, a nie na „opakowanie“. Widać osobę, a nie
ubranie.
4. Ubranka szkolne promują też ducha przedszkola,
m.in. tworząc poczucie wspólnoty.
5. Odzież ta oszczędza także rodzicom i dzieciom
porannych rozterek w co dziś się ubrać.
6. Ubranka szkolne ułatwiają też zakupy innej odzieży i
zmniejszają jej zużycie.
Każdej jesieni przedszkole składa zamówienie na odzież szkolną po
uprzednim zebraniu od rodziców list zapotrzebowania.

Sposoby przekazywania informacji
Informacje przekazywane są na tablicach ogłoszeniowych w szatniach
na każdym dziale. Nasza strona internetowa jest ważnym żródłem
informacji i zachęcamy rodziców do zaglądania na nia na bieżąco. Tam
zamieszczane są wszystkie nowe wiadomości, ogłoszenia i inne
informacje, które przedszkole chce przekazać, jak również ciekawe
zdjęcia dzieci przy pracy i zabawie. Kolejną ważną drogą kontaktu
przedszkola z rodzicami jest poczta elektroniczna. Można też znaleźć
nas na Facebook.
Każdego roku na przełomie lata i jesieni na stronie przedszkola
umieszczany jest również kalendarz szkolny na cały rok (Ársalmanak).
Metody nauczania w przedszkolu
Przedszkole Seljaborg pracuje w duchu metody
Hjalla http://www.hjalli.is/fraedsla/
Praca w Seljaborgar opiera się też na programie nauczania
przedszkolnego
http://www.leikskolinn.is/seljaborg/skjalasafn/seljaborg202.pdf
Grupa szkolna
Najstarsze dzieci są w tzw. grupie szkolnej. Celem jej istnienia jest
wychowanie dzieci do samodzielności, zdobywania wiedzy, współpracy,
rozwijanie umiejętności społecznych i umysłowych, co pozwala dzieciom
dobrze przygotować się do momentu rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej. Zajęcia w grupie szkolnej są prowadzone zgodnie z
ideologią i praktyką zajęć przedszkolnych. Na wiosnę organizowana jest
pożegnalna wycieczka z noclegiem dla dzieci opuszczających
przedszkole. W ostatnich latach udawaliśmy się do Bjarteyjarsandi.

Urodziny
Dzieci obchodza swoje urodziny w przedszkolu. W
ostatni czwartek każdego miesiąca w
poszczególnych oddziałach jest podwieczorek z
ciastem wspólnym dla wszystkich solenizantów
danego miesiąca.

Sumarhátíð
W czerwcu jest obchodzony
festyn letni, przy współpracy z
rodzicami i przedszkolami z
okolicy. Organizowany jest
wspólna parada z okazji Dnia Niepodległości (17
czerwca).

Kirkjuferð
W grudniu przed Bożym Narodzeniem dzieci idą do
pobliskiego kościoła Seljakirkja śpiewać kolędy i
oglądać jasełka.

Jólatrésferð
Jedziemy autokarem do lasu Heiðmörk i wybieramy
choinkę do przedszkola. Mikołaje rozdają
ciasteczka i gor ące kakao. Rodzice też są
zaproszeni.

Jólaball
Bal świąteczny charakteryzuje się śpiewaniem i
tańczeniem wokół przystrojonej choinki,
odwiedzinami Mikołaja i podarkami (od związku
rodzicielskiego).
W ten dzień dzieci przychodzą odświętnie
ubrane.

Opið hús:
Raz w roku, na wiosnę jest Dom Otwarty. Jest
wtedy okazja dla wszystkich chętnych gości, by
zwiedzić przedszkole i przyjrzeć się jego pracy.

Wpółpraca z rodzicami
Główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swoich dzieci
ponoszą rodzice, ale zadaniem przedszkola jest im w tych staraniach
wspierać. Ważne jest więc nawiązanie wspólpracy i nici zaufania między
domem rodzinnym a przedszkolem. Kładziemy więc duży nacisk na
współpracę z rodzicami. Rodzice mogą zawsze przyjść do przedszkola
ze swoimi problemami lub pytaniami dotyczącymi dzieci czy działalności
przedszkola.
Wywiadówka (Foreldraviðtöl) jest dwa razy w roku.
Poranki dla Rodziców (Foreldrakaffi) są raz w miesiącu podczas okresu
zimowego.
W przedszkolu działa także Związek Rodzicielski (Foreldrafélag) .
Regulamin Związku Rodzicielskiego Seljaborg.
1. Związek nazywa się Foreldrafélag Seljaborgar.
2. Członkami są: rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w Seljaborg.
3. Celem Związku jest wspomaganie dobra dzieci m.in. przez:
a) wzmocnienie współpracy między rodzicami oraz rodzicami a pracownikami
wewnątrz placówki b) reprezentowanie interesów dzieci na zewnątrz.
4. Wysokość składki jest ustalana na walnym zgromadzeniu. Składka jest
płacona co trzy miesice. Opłata wpływa na fundusz, który pokrywa koszty
działalności Związku.
5. Wybory zarządu odbywają się na walnym zgromadzeniu. Zasadą jest, aby
każdy dział przedszkola miał swojego przedstawiciela w zarządzie. Zaleca się,
by niektórzy przedstawiciele byli w zarządzie dwa lata.
6. Członkowie Związku opracowują cele i sposoby ich realizacji na walnym
zgromadzeniu. Postanowienia powinny byc zapisywane.

7. Zarząd inicjuje wszystkie działania. Wybór projektów, określenie zakresu
działalności członków zarządu i pozostałych osób powinny być zawarte w
celach związku. Zarząd zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
8. Walne zgromadzenie powinno odbyć się między 15 września a 1 listopada
każdego roku i powinno być ogłoszone z conajmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
Plan walnego zgromadzenia powinnien wyglądać następująco:
a) Sprawozdanie przewodniczącego z działalnosci związku.
b) Sprawy finansowe.
c) Wybory zarządu.
d) Poprawki i zmiany.
e) Ustalenie składki członkowskiej.
f) Inne problemy.
9. Zgłaszane poprawki powinny dotrzeć do zarządu nie później niż trzy dni
przed zapowiedzianym posiedzeniem.
Zmiany mogą być zatwierdzone tylko przy zgodzie 2/3 członków obecnych na
posiedzeniu.

Związek Rodzicielski wspierając Seljaborg na różne sposoby, wbogaca jego
działalność.
Zarząd Związku liczy od 4 do 6 osób. Jest odpowiedzialny za zbieranie składek i
przeznaczanie ich na m.in. rozrówki dla uczniów. Zarząd spotyka się kilka razy w
roku aby omówić organizację imprez przy współpracy z pracownikami
przedszkola. Na walnym zgromadzeniu zarząd przedstawia sprawozdanie z
dzialalności oraz finansów związku. Każdego roku w czerwcu odbywa się festyn
letni i narodowy, który przy wsparciu Związku stał sie tradycyjnym festynem
rodzinnym. Co roku w grudniu Związek organizuje też wyprawe do Heiðmörk,
gdzie dzieci, rodzice oraz nauczyciele wybierają wspólnie choinkę. Każdego
roku zapraszany jest też teatrzyk. Związek wspiera też przedszkole przez
fundowanie ozdobnych woreczków, w których dzieci kończące edukację w
placówce otrzymują pamiątkowe Kamyki Pożegnalne.
W radzie rodziców (Foreldraráð) znajduje się trzech przedstawicieli.
Rozporządzenie dla przedszkoli z 2008 roku mówi :

Pkt.11
Rada Rodziców.
Zadaniem Rady jest wydawanie opinii dla przedszkoli (por. sbr. 2. mgr. 4. gr.),
na temat programu wychowania oraz różnych planów związanych z
działalnością przedszkola. Nastepnie monitoruje ona wdrażanie tych planów i
przedstawia je rodzicom. Rada ma prawo opiniowania wszystkich istotnych
zmian w działalności przedszkola.

Nieobecności
Jesli dziecko nie może przyjść do przedszkola z powodu choroby lub
innej przyczyny, prosimy o powiadomienie nas o tym.
Zmiana godzin pobytu w przedszkolu
Jeśli rodzice wyrażą chęć zmiany ustalonych godzin pobytu dziecka w
przedszkolu, powinni zgłosić się do dyrekcji i wypełnic specjalny
formularz. Staramy się spełniać życzenia rodziców co do takich zmian.
Rezygnacje
Okres wypowiedzenia pobytu dziecka w placówce wynosi 1 miesiąc i
liczy się od 1 lub 15 dnia miesiąca. Rezygnację należy zgłaszać
dytrektorowi na formularzu dostępnym w przedszkolu.
Szkolenia zawodowe
Pięć razy w roku w przedszkolu odbywają się całodniowe szkolenia dla
pracowników (starfsdagur). W tych dniach planuje się i przygotowuje
działania edukacyjne przedszkola, weryfikuje dotychczasowa
działalność, a także prowadzi zajęcia doskonalenia zawodowego dla
kadry. Przedszkole jest w tych dniach zamknięte i są one oznaczone w
kalendarzu szkolnym oraz ogłaszane z uprzedzeniem.

Plan dnia na dziale chłopców (Strákakjarni) i dziewczynek (Stelpukjarni)
Otwarcie przedszkola 7:30
Zamknięcie przedszkola 17:00
Raz dziennie są zajęcia łączone

Zabawy dowolne 7:30-8:30

Śniadanie (morgunmatur) 08:30-09:00

Spotkanie poranne (morgunsamvera) 09:00-09:20

Zajęcia w grupie (hópatími)

09:30-11:00

Spotkanie południowe (hádegissamvera) 11:00-11:15

Obiad 11:15-12:00

Odpoczynek (hvíld) 12:00-13:00

Wybór 13:00-14:15

Spotkanie (siðegissamvera) 14:15-14:30

Podwieczorek 14:30-15:00

Pożegnanie pod koniec dnia 15:20-15:30

Popoludniowe zabawy wybrane przez dzieci 15:30-17:00

Plan dnia na dziale najmłodszych (Yngrikjarna)
Zabawy dowolne 7:30-8:30
Śniadanie 08:30-09:00
Spotkanie poranne 09:00-09:20
Zajęcia 09:30-10:45
Zmiana pieluszek 10:45- 11:155
Spotkanie południowe 11:15-11:30
Obiad 11:30-12:00
Odpoczynek poobiedni / zabawy dowolne 12:00-13:30
Wybór 13:30 – 14:30
Spotkanie popołudniowe 14:30-14:45

Podwieczorek 14:45-15:00
Pożegnanie 15:00-15:15
Zabawy dowolne 15:15-16:30

Stanowiska do wyboru (val) )

Föndur-Zajęcia plastyczne

Sull-Chlapanie w wodzie

Leir-Lepienie z plasteliny

Kubbar-Klocki

Útisvæði-Zabawy na dworze

Leikstofa- Pokój zabaw

