
Informacja dla rodziców w Innføringskolen w 
Johannes læringssenter. 

PLAN TYGODNIA   

1. Plan zajęć szkolnych w JLS  dla uczniów klas od 1-7  
w Johannes Læringssenter.  
- Poniedziałek, środa, czwartek: 8.30- 13:45 
- Wtorek i piątek :8:30- 13:00 

 
Klasy 1-4  i 5- 7 mają osobne przerwy ze wzgledu 
na ryzyko  zarażenia  koronawirusem. 
 

SFO- świetlica szkolna , spójrz na uwagi dyrektorki 
Tone.  
 
AUTOBUS  
1. Tylko dla uczniów   Johannnes  dla klas  1-7. 
2. Czas odjazdu /przyjazdu dostosowany 

indiwidualnie do ucznia. 
3. Już pierwszego dnia rodzice otrzymają listę z 

rozkladem jazdy autobusów. 
4. Każdy uczeń będzie miał przydzielone stałe 

miejsce w autobusie  
5. Rodzice muszą poinformowac pisemnie szkołę 

jeśli uczeń nie wraca autobusem do domu 
danego dnia. 



 

 

Co potrzebują uczniowie w szkole?  

Plecak szkolny odpowiednio duży, na podręczniki i 
książki  formatu A4, aby było miejsce  również na 
Chromebook. 

Drugie śniadanie, butelka z wodą, ważne  aby jedzenie 
było zdrowe, np. owoce, warzywa. 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego  jest w poniedziałek 17, 
sierpnia o godzinie 8:30. 

Dzien szkolny rozpoczyna sie w poniedzialek o 8.30 . 

Uczniowie klas 2 -7 idą prosto do swojej klasy. Pierwsze 
klasy maja zbiórke na placu szkolnym,  przy schodach. 
Rodzice moga uczestniczyc na tej zbjórce alejuz  nie w 
klasach.  

P.S. Jeśli byłeś na wakacjach poza granicami Norwegii, 
dowiedz się czy obejmuje cię kwarantanna, zanim 
przyjdziesz do szkoły. Niezwłocznie powiadom  
nauczyciela jeżeli musisz być objęty kwarantanną. 

 



Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania, albo coś 
jest dla ciebie niejasne i potrzebujesz dodatkowych 
informacji. 

Liczymy na udaną współpracę z rodzicami.  

 

Covid - 19 

1. Uczniowie wchodzą bezpośrednio do swoich klas 
po przyjezdzie autobusu. 

2. Myjemy ręce przed rozpoczęciem szkoły, po 
przerwie, przed i po jedzeniu. 

3. Płyn antybakteryjny jest dostępny w klasie i na 
wycieczkach. 

4. Uczniowie wycierają codziennie swoje biurko.  
5. Wskazana częsta dezynfekcja klas i pomieszczeń. 
6. Odzielne przerwy dla młodszych i starszych 

uczniów. 
7. Jeśli uczeń ma problemy z oddychaniem lub inne 

objawy zakażenia górnych dróg oddechowych 
powinień zostać w domu i niezwłocznie 
poinformować szkołę. 

8. Ważne informacje odnośnie koronawirusa zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Stavanger 
Kommune, dotyczy to również informacji na temat 
przestrzegania zasad higieny. 



9. Szkoła skontaktuje się z wami jeżeli u dziecka 
będzie podejżenie o zakażeniu.  

10.Pamietaj! Jeśli masz objawy zakażenia, zostań w 
domu.  

 

 

 

 

 


