
Witajcie w                        
Kleppskulen

Broszura informacyjna dla
dla rodziców/opiekunów
z mniejszości językowych na temat
współpracy szkoła - dom

Klepp kommune

Wyciąg z Ustawy o edukacji

§ 1-1 Cel nauczania
Nauka w szkole i zakładzie, gdzie odbywają się 
praktyki, we współpracy i w porozumieniu z domem, 
otwiera drzwi na świat i przyszłość oraz daje uczniom i 
praktykantom wiedzę o historii i kulturze zapewniającą 
im więź ze społeczeństwem.

§2-1 Prawo do nauki i obowiązek szkolny w 
szkole podstawowej i gimnazjum
Nauka w szkole podstawowej rozpoczyna się z reguły 
w tym roku kalendarzowym, kiedy dziecko kończy 6 
lat. (…) Prawo do nauki i obowiązek szkolny trwają 
do ukończonej dziesiątej klasy.(…) Jeżeli uczeń, nie 
będąc do tego uprawniony, nie będzie uczestniczył 
w obowiązkowym nauczaniu, wówczas rodzice lub 
inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, mogą 
zostać ukarani karą grzywny, jeżeli nieobecność ucznia 
w szkole wynika z tego, że działali celowo lub przez 
nieuwagę.

§2-3a Zwolnienie z zajęć i in. w procesie 
nauczania
Na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców 
uczeń ma zostać zwolniony z uczestniczenia w tej 
części zajęć szkolnych, które ze względu na wyznanie 
lub światopogląd, jak wyznawanie innej religii lub 
popieranie innego światopoglądu albo które z tego 
samego powodu odbierają oni jako odstręczające 
lub znieważające. Uzasadnianie tego oświadczenia 
o zwolnieniu z nauki przedmiotu zgodnie z punktem 
pierwszym nie jest konieczne.

§2-8  Dodatkowa nauka języka dla uczniów z 
mniejszości językowych
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z innym 
językiem ojczystym niż norweski i lapoński mają 
prawo do dodatkowej nauki norweskiego tak długo, 
aż opanują norweski w wystarczającym zakresie, żeby 
móc uczestniczyć w zwykłym nauczaniu w szkole. 
Jeżeli jest to konieczne, uczniowie tacy mają również 
prawo do nauki języka ojczystego, dwujęzycznej nauki 
przedmiotów lub do jednego i drugiego. 

Konsekwencje zwolnienia z nauki 
poszczególnych przedmiotów

Zgodnie z ustawą o edukacji uczniowie mają być 
nauczani we wszystkich przedmiotach, których szkoła 
jest zobowiązana nauczać.

Zwolnienie z jakiegoś przedmiotu może mieć negatywne 
konsekwencje dla uczniów przy przejściu do szkoły 
średniej. Jeżeli uczeń został zwolniony z jakiegoś 
przedmiotu/części jakiegoś przedmiotu, szkole może 
brakować podstawy do ocenienia ucznia w tym 
przedmiocie. Uczeń może wtedy zostać bez miejsca w 
szkole średniej.

Jest dlatego ważne, żebyście wy jako rodzice byli w 
dialogu ze szkołą, jeżeli chcecie zwolnić dziecko z nauki 
jakiegoś przedmiotu lub jego części. Należy się upewnić, 
czy uczeń nie będzie miał później z tego powodu 
kłopotów.

W Norwegii i w Klepp wszyscy uczniowie na ogół 
uczestniczą w nauce religii, wychowaniu fizycznym i 
nauce pływania. 



Współpraca szkoła-dom

Dla szkoły i rodziców istotne jest, aby nawiązała 
się między nimi dobra współpraca. Aby to 
osiągnąć potrzeba wzajemnej komunikacji. Dobra 
współpraca sprawi, że uczeń będzie się lepiej uczył 
oraz lepiej i bezpieczniej czuł się w szkole. 

   

- Jeżeli będziecie mówić pozytywnie o szkole, 
uczeń będzie się na co dzień w niej lepiej czuł –

Tłumacz
W trakcie współpracy ze szkołą w gminie Klepp 
możecie korzystać z pomocy tłumacza. To szkoła 
zamawia tłumacza. Powiadomcie szkołę, jeżeli 
tego potrzebujecie.

Odpowiedzialność rodziców 
 
Ważne jest między innymi:

 Aby dziecku zapewnić: 

• śniadanie i zdrowe drugie śniadanie

• wystarczająco dużo snu

 
Aby dziecko miało:

• ubranie stosownie do pogody

• ze sobą niezbędny sprzęt w szkole (np. strój   
 gimnastyczny, papcie, plecak)

 
Abyście wy jako rodzice:

• przychodzili na rozmowy z nauczycielem  
 (konferencje, rozmowy rodzicielskie)

• przychodzili na zebrania dla rodziców i inne   
 spotkania w ramach współpracy ze szkołą

• odpowiadali na meldunki ze szkoły

• powiadomili szkołę, kiedy dziecko jest  
 nieobecne z powodu choroby lub z innego  
 powodu (dentysta, wizyta u lekarza)

• złożyli podanie o wolne dla dziecka, jeżeli  
 chcecie, żeby miało wolne ze szkoły

• kontaktowali się z nauczycielem, jeżeli czegoś  
 nie rozumiecie– wolno się pytać!

• pomagali dziecku/motywowali je przy  
 zadaniach domowych i pilnowali, żeby dziecko  
 je odrabiało

• mówili pozytywnie o szkole w domu

Wy jako rodzice/opiekunowie ponosicie główną 
odpowiedzialność za wychowanie i naukę dziecka 
we współpracy ze szkołą.

Odpowiedzialność szkoły

• wspierać rodziców w nauczaniu i wychowaniu  
 dziecka

• uczestniczyć w stymulowaniu rozwoju  
 socjalnego i intelektualnego dziecka

• stworzyć warunki do dobrej komunikacji i  
 dobrej współpracy z domem

• przeprowadzać rozmowy /konferencje  
 rodzicielskie i zebrania dla rodziców

• stworzyć dobre warunki nauczania, gdzie  
 ważne jest zdrowie, dobre samopoczucie  
 i nauka 

• stworzyć warunki do współuczestniczenia  
 uczniów w życiu szkoły

Świetlica szkolna

Szkoły podstawowe oferują miejsca w świetlicy 
szkolnej (SFO) od 1 – 4 klasy. Opłacają to rodzice. 

Namawiamy do korzystania ze świetlicy, ponieważ 
dzieci mają tu okazję do praktykowania i uczenia 
się norweskiego. We współdziałaniu z innymi będą 
miały trening i językowy, i socjalny.


