
Witamy w Szkole w Oslo (Osloskolen)
Pierwszy dzień w szkole to duże wydarzenie w życiu dziecka i jego 
rodziny. Zarówno szkoła jak i opiekunowie odpowiadają za to, 
aby dzieci miały dobry start w szkole. Mamy nadzieję, że jako 
opiekun dziecka rozpoczynającego naukę w szkole aktywnie 
włączysz się w budowanie integracyjnego środowiska 
w szkole, gdzie uczniowie wspólnie się uczą i dobrze 
się czują razem. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje 
dziecko miało dobry start w szkole i chciało się uczyć.

Wszystkie dzieci mają prawo do nauki
Bezpieczne i dobre środowisko szkolne
Wszyscy uczniowie mają prawo do tego, aby dobrze się 
czuć w szkole. Bezpieczne i dobre środowisko szkolne 
przyczynia się do zdrowia, dobrego samopoczucia 
i chęci do nauki. Personel szkoły oraz szkoła aktywności 
(aktivitetsskolen) na bieżąco śledzą samopoczucie 
uczniów. Jeżeli Twoje dziecko lub ktoś inny, kogo znasz, 
doświadcza mobbingu lub jest poniżany, chcielibyśmy, 
abyś powiadomił o tym szkołę.

Prawo i obowiązek edukacji 
Wszystkie dzieci mieszkające w Norwegii mają prawo 
i obowiązek uczęszczania do szkoły podstawowej. 
Opiekunowie odpowiadają za to, aby dziecko 
chodziło do szkoły.

Obwód szkolny i zmiana szkoły
Adres zamieszkania ucznia określa, do której szkoły 
będzie uczęszczał uczeń. Aby zmienić szkołę, 
musisz wysłać list lub e-mail do szkoły, do której chcesz, 
aby uczęszczało Twoje dziecko. 

Rok szkolny 
Uczniowie chodzą do szkoły przez 190 dni w roku 
szkolnym. Twoim obowiązkiem jako opiekuna jest 
upewnić się, że uczeń przychodzi do szkoły każdego dnia.

Nieobecność w szkole spowodowana chorobą
Jeżeli uczeń zachoruje i nie może przyjść do szkoły, 
należy nas o tym powiadomić. Jeżeli nieobecność 
z powodu choroby trwa dłużej niż trzy dni, powinna 
być ona udokumentowana zaświadczeniem lekarskim. 
W przypadku dłuższego okresu nieobecności 
z powodu choroby szkoła i opiekun muszą rozważyć 
nauczanie w domu. 

Zwolnienie z zajęć szkolnych
Szkoła w Oslo (Osloskolen) ma własne zasady 
dotyczące dłuższego zwolnienia z zajęć szkolnych. 
Z reguły uczniowie nie mają prawa do zwolnienia 
na przykład z powodu wyjazdu na wakacje, zgrupowań 
sportowych czy też w dni, w które przypadają klasówki. 
Jeżeli uczeń opuści szkołę na więcej niż 14 dni, 
zostanie z niej wypisany.

Regulamin porządkowy
Szkoła w Oslo (Osloskolen) ma wspólny regulamin 
w zakresie porządku i zachowania. Szkoła może określić 
dodatkowe zasady. Regulamin określa także reakcje 
szkoły w przypadku złamania zasad przez uczniów. 

Wywiadówki
Dobra współpraca między szkołą a domem jest ważna 
dla rozwoju i dobrego samopoczucia ucznia. Podczas 
wywiadówek szkoła dostarcza informacji na temat 
metod i organizacji nauczania. Na wywiadówkach 
omawiane jest również środowisko lekcyjne i szkolne, 
a opiekunowie mogą poruszać bieżące tematy.

Pielęgniarka i stomatolog szkolny
W szkołach pracują pielęgniarki, z którymi mogą 
kontaktować się zarówno uczniowie jak i ich 
opiekunowie. Szkolna służba zdrowia oferuje 
bezpłatne szczepienia i porady zdrowotne dla 
uczniów. Uczniowie mają prawo do bezpłatnej 
opieki stomatologicznej do ukończenia 18 roku 
życia. Wszyscy uczniowie są wzywani do kontroli 
stomatologicznej. Osoby, które nie chcą korzystać 
z publicznej oferty stomatologicznej, muszą same 
pokryć wszystkie wydatki. 

POLSKI



Czego i jak uczą się uczniowie?
Przedmioty i umiejętności
Dzieci uczą się podstawowych umiejętności, takich 
jak czytanie, pisanie i liczenie w ciągu pierwszych lat 
szkolnych. Uczą się także współpracy, słuchania siebie 
nawzajem, wyrażania swoich myśli i opinii oraz tego 
jak być dobrym kolegą/koleżanką. 

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI

�+ czytanie
�+ pisanie
�+ liczenie
�+ korzystanie z narzędzi cyfrowych 
�+ wypowiedzi ustne

PRZEDMIOTY W 1 I 2 KLASIE

�+ norweski 
�+ matematyka
�+ przedmioty ścisłe i przyroda
�+ angielski
�+ edukacja społeczna
�+ plastyka i zajęcia techniczne
�+ muzyka
�+ wychowanie fizyczne
�+ Chrześcijaństwo, religia, 
światopogląd i etyka (KRLE)

Nauczanie dostosowane do umiejętności ucznia 
Wszyscy uczniowie powinni mieć zapewnione 
nauczanie dostosowane do ich umiejętności 
i uwarunkowań. Uczniowie uczą się na kilka 
sposobów — wraz z całą klasą, w mniejszych grupach 
w klasie i poza nią, samodzielnie z nauczycielem 
lub na wycieczkach klasowych. Uczniowie powinni 
doświadczyć bycia częścią społeczności, pomimo 
zindywidualizowanego nauczania dostosowanego 
do różnych potrzeb uczniów. 

Nauczanie specjalne
Uczniowie, którzy nie odnoszą korzyści ze zwykłej 
oferty nauczania, mają prawo do nauczania specjalnego. 
Szkoła ocenia, czy uczeń potrzebuje nauczania 
specjalnego i może skierować go do szkolnej poradni 
pedagogiczno-psychologicznej (PPT).

Uczniowie z mniejszościowych grup językowych 
Uczniowie z językiem ojczystym innym niż norweski 
i saami mają prawo do nauki języka norweskiego, 
dopóki nie osiągną wystarczającej znajomości języka 
norweskiego, która pozwala na swobodny udział 
w zajęciach. Potrzeba nauki języka norweskiego 
oceniana jest na początku roku szkolnego. 
Uczeń może otrzymać ofertę zintensyfikowanego 
nauczania w klasie i / lub grupach indywidualnych. 
W razie potrzeby uczniowie mają również prawo 
do nauki języka ojczystego i / lub edukacji dwujęzycznej.

Ocena postępów ucznia i rozmowa dotycząca planu 
pracy z dzieckiem 
Szkoła obserwuje postępy w nauce każdego ucznia oraz 
rozwój jego relacji społecznych. Uczniowie otrzymują 
informację zwrotną na temat tego, co już opanowali 
i nad czym powinni jeszcze popracować. Uczniowie 
otrzymują ocenę półroczną ze wszystkich przedmiotów 
oraz z zachowania. Dyrektor szkoły określa, czy oceny 
półrocznej dokonuje się na piśmie i / lub ustnie. Ocena 
półroczna może zostać podana w rozmowie z uczniem, 
która odbywa się między nauczycielem kontaktowym 
(wychowawcą) a uczniem co najmniej dwa razy do roku 
oraz w rozmowach z opiekunami. 

Pływanie 
Pływanie jest częścią wychowania fizycznego. Zarówno 
szkoła jak i dom są odpowiedzialni za zapewnienie, 
aby uczniowie przyzwyczaili się do wody i nauczyli 
pływać. Ważne jest, aby dzieci od małego przyzwyczajały 
się do wody, aby czuć się w niej bezpiecznie.

AKTIVITETSSKOLEN (AKS) SZKOŁA 
AKTYWNOŚCI
AKS to oferta aktywności przed i po zajęciach 
szkolnych, która będzie dostępna od 1 sierpnia. 
Dla większości dzieci rozpoczynających naukę 
w szkole, AKS jest pierwszym kontaktem 
ze szkołą. AKS przyczynia się do podnoszenia 
poziomu wiedzy oraz rozwoju społecznego dzieci 
poprzez zabawę i uczenie się we współpracy 
ze szkołą. O miejsce w AKS należy się ubiegać.




