
        Fredrikstad, 25.08.2018 

Informacje dla uczniów i rodziców na rok szkolny 2018/2019                                      

Witamy serdecznie wszystkich uczniów i rodziców w nowym roku szkolnym w naszej polonijnej szkole. 
Bardzo się cieszymy, że wspólnie będziemy tworzyć naszą społeczność szkolną. 
Prosimy o zapoznanie się z pomocnymi informacjami, które ułatwią wszystkim funkcjonowanie w szkole. 

Początek szkoły 
Pierwszy dzień szkoły to 8 września, godzina 9:30 
Harmonogram rozpoczęcia: 
Godz. 9:30 w głównym holu - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
Godz. 10:00 dzieci wraz z nauczycielami przechodzą do klas 
Godz. 10:00  zebranie z Rodzicami - spotkanie z Zarządem Szkoły 
Godzina 13:15 odbiór dzieci. Tego dnia nie będzie kółek zainteresowań 

Uczniowie w tym dniu otrzymają podręczniki, zeszyty oraz teczkę z planem na kolejne spotkania. Nauczyciel będzie 
się z Państwem komunikował poprzez SMS, e-mail – a w przypadku młodszych dzieci - notatkę, którą sporządzi na 
końcu zeszytu po zajęciach. Proszę się z nimi zapoznawać. Można również kontaktować się bezpośrednio z 
wychowawcą dziecka po każdych zajęciach. Kontakt do wychowawców znajduje się na stronie szkoły. 
Pierwszego dnia będzie obecna pani logopeda - prosimy o zgłoszenie potrzeby konsultacji w sekretariacie szkoły. 

Umowa ze szkołą 
Umowa do podpisania będzie rozdawana podczas spotkania z rodzicami. W związku z nową polityką RODO o 
prywatności przechowywania danych osobowych, do podpisania nowej umowy zobowiązani są wszyscy rodzice, nie 
tylko nowych uczniów, ale też tych kontynuujących naukę. 
Prosimy o wypełnienie umowy i złożenie jej w sekretariacie tego samego dnia. Na kolejnym spotkaniu otrzymacie 
Państwo zwrot podpisanych umów. 

Opłata za szkołę 
Na spotkaniu z rodzicami otrzymacie Państwo druk wpłaty czesnego. Prosimy o dostosowanie się do daty wskazanej na
druku wpłaty. Dzieci objęte są ubezpieczeniem podczas zajęć w naszej szkole, ale tylko terminowo opłacone czesne 
gwarantuje objęcie ubezpieczeniem. 

Legitymacja szkolna 
Legitymacja szkolna będzie wydawana na podstawie wniosku i dostarczonego ksero dowodu potwierdzającego 
tożsamość dziecka ze zdjęciem.Wniosek można pobrać samemu ze strony internetowej lub otrzymać w sekretariacie 
szkoły podczas pierwszego spotkania. 
Odnowienie legitymacji z zeszłego roku nastąpi po dostarczeniu jej do szkoły i wypełnieniu wniosku o odnowę 
legitymacji. 
Wszystkie wnioski zostaną zebrane i odesłane do konsulatu z dniem ostatniego września. 
Legitymacje będą niezwłocznie wydawane uczniom, jak tylko otrzymamy je od Konsulatu RP 
Polityka wydawania legitymacji – czytaj na stronie w zakładce Legitymacje 

Podręczniki i przybory szkolne 
W pierwszym dniu szkolnym dzieci otrzymają podręczniki do nauki języka polskiego, skoroszyt na materiały, zeszyt 
oraz długopis i ołówek. Te materiały zabierają do domu i przynoszą je na każde kolejne zajęcia. 
Do dyspozycji uczniów są wszelkie materiały szkolne udostępniane podczas lekcji. 
Jeśli dziecko chce przychodzić z własnym piórnikiem, oczywiście może go ze sobą mieć:) 

Wybór kółka zainteresowań 
Dzieci od pierwszej klasy mają do wyboru trzy kółka zainteresowań: 
Plastyczne dla najmłodszych dzieci.
Kreatywny Dzieciak – to w oparciu o zadania z Odysei Umysłu i pedagogiki zabawy -warsztaty kreatywności 
Muzyczne - Dziecięcy Zespół «Polskie Nutki» 
Starsze dzieci - od 5 klasy mogą wybrać jeszcze: Kółko Fotograficzne 
Pierwszego dnia nauczyciel będzie zapisywał dzieci na jedno z kółek, można wybrać tylko jedno (oczywiście nie jest 
ono obowiązkowe), można również zmienić je w trakcie roku szkolnego. 
Dzieci przedszkolne na piątej godzine pozostają w klasach, gdzie mają zorganizowaną godzinkę relaksu: odpoczynek
przy muzyce, czytanie bajki. Młodsze dzieci można już odbierać na tej godzinie.
 Jeśli po dziecko  przyjdą osoby trzecie - prosimy o pisemną informację. 



Bufet szkolny 
W naszej szkole funkcjonuje bufet, nad którym pieczę trzyma Rada Rodziców. W bufecie mogą zakupić zdrowe 
kanapki, parówki, owoce, domowe ciasta oraz napoje. Jest też kawa dla dorosłych. Wszystko kosztuje 10 koron. Starsze
dzieci kupują same. Dla maluszków jest przygotowana porcja w wysokości 30 kr - prosimy rodziców dzieci z Zerówki i
grupy Żabek o dokonanie każdorazowo przed zajęciami wpłaty do bufetu. 
Dzieci nie muszą zabierać ze sobą śniadań, ale oczywiście mogą :). Prosimy o zgłaszanie alergii pokarmowych.

Dodatkowa oferta dla rodziców i dzieci: 
Związek Polaków we Fredrikstad (ZPF). Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest ZPF. Podpisanie 
Umowy o pobieraniu nauki jest deklaracją o członkostwie w ZPF, chyba że rodzic nie życzy sobie tego, wówczas 
prosimy o wypełnienie odpowiedniej rubryki w Umowie.
Szkoła uczestniczy w wielu projektach i przedsięwzięciach kulturalnych współorganizowanych przez ZPF oraz 
zaprzyjaźnione organizacje - np. Festiwal Polskiego Filmu -wszelkie tego typu działania są za darmo dla naszych 
uczniów i ich rodziców. Będziecie Państwo informowani o nich na bieżąco. 
Logopeda. Każde dziecko, które potrzebuje zajęć logopedycznych, za pisemną zgodą rodziców może skorzystać z 
zajęć prowadzonych przez szkolnego logopedę. Zajęcia odbywają się podczas wyznaczonych spotkań i są dodatkowo 
płatne. Szczegóły na stronie. 
Psycholog. Szkoła współpracuje z polską psycholog, która poprowadzi cykl spotkań dla rodziców, tematycznie 
opracowanych z myślą o społeczności polonijnej. Spotkania będą odbywały się cyklicznie podczas wyznaczonych 
terminów. Uczestnicwo dla rodziców szkolnych gratis. Ponieważ jest ograniczona ilość miejsc - wcześniejsze 
zgłoszenie uczestnictwa w sekretariacie mile widziane. 
Fizjoterapia. Uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w ćwiczeniach przygotowanych specjalnie dla 
nich przez współpracującą ze szkołą fizjoterapeutkę. 20 min rozciągająco-relaksującej aktywności fizycznej pomoże 
uczniom w lepszej postawie i koncentracji. Mini gimnastyka będzie się odbywała podczas każdego spotkania. 
Uczestnictwo gratis.
Rodzice będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prakatycznych i teoretycznych od 13:30 do 14:00. Pakiet jest 
limitowany, tworzona będzie lista uczestników. Opłaty jednorazowe. Informacje na stronie. 
Biblioteka. Szkoła dysponuje biblioteką, w której znajdziecie Państwo literaturę dla czytelnika w każdym wieku.
Spotkanie z Prawnikiem. Nasza szkoła jest w kontakcie z norweskim biurem prawnym, którego polski przedstawiciel 
odpowie na wszelkie pytania podczas zorganizowanego spotkania - udział dla szkolnych rodziców gratis 
Język norweski dla dorosłych 
Rodziców, którzy przywożą dzieci do szkoły, zapraszamy na półtoragodzinne spotkania w naszej kawiarence 
językowej. To dobry sposób, by wykorzystując czas poćwiczyć język norweski. 
Zapraszamy do dwóch grup: 9:30 – 11:00 - język dla początkujących, 11:30 – 13:00 - rozmowy bardziej zaawansowane
Koszt dla rodziców szkolnych to 50 kr za jedno spotkanie, 150 kr dla osób z zewnątrz. 

Wszelkie informacje dotyczące szkoły będą ukazywały się na bieżąco na naszej stronie: www.szkolapolska.com.pl oraz
na naszym fenpengu fb, wiadomości będą też przekazywane drogą e-mail lub SMS. 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na dialog i inicjatywy rodziców. 

Zawsze możecie Państwo kontaktować się na adres e-mail: 
Administracja: sekretariat.szkolapolska@gmail.com 
Dyrektor Wioletta Knitter: dyrektor2019.psss@gmail.com 
Telefon szkolny: +47 477 397 55 
Praca sekretariatu od 8:30 do 14:00 podczas każdych zajęć. 

Lidia Lisiecka-Wieczorek                    Wioletta Knitter
                       Przewodnicząca Zarządu Szkoły                                                                  Dyrektor wraz z całym Gronem

wraz z Gronem Pedagogicznym, Zarządem Szkoły oraz Zarządem ZPF 

 Witamy w Polskiej Społecznej Sobotniej Szkole we Fredrikstad i zachęcamy do czynnego udziału w życiu szkoły.
Tworzymy ją wspólnie :) 

Zapraszamy: Cicignon skole, Skolegata 2, 1606 Fredrikstad - Aula - wejście A. 

Uwaga: Parking na dziedzińcu szkoły jest darmowy. Nie można parkować na ulicach przylegających do budynku  szkoły – grozi to mandatem.   
Płatny parking znajduje się nieopodal stacji kolejowej. W obrębie budynku szkoły obowiązuje zakaz palenia. 
Dziękujemy za zapoznanie się i dostosowanie do podanych informacji.  :)
                       


