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Miejsce w przedszkolu: 
Kiedy dziecku zostanie przyznane miejsce w przedszkolu, ma je ono 

do momentu zakończenia edukacji przedszkolnej lub do momentu 

wypowiedzenia tego miejsca przez rodziców/opiekunów dziecka. 

Rozpoczęcie: 
Rodzice/opiekunowie otrzymują list z datą rozpoczęcia-pierwszym 

dniem w przedszkolu oraz  nazwą oddziału/grupy, do której będzie 

chodzić ich dziecko. 

Kiedy dziecko rozpoczyna przedszkole, rodzic jest razem z 

dzieckiem w przedszkolu przez pierwsze dni. Rodzice ustalają z 

wychowawcą/pedagogisk leder ile czasu będą razem z dzieckiem w 

przedszkolu. 

 

Niektórzy pracodawcy dają rodzicom płatne wolne z tytułu 

rozpoczęcia przedszkola przez dziecko. Rodzice sami ustalają to ze 

swoim pracodawcą. 

 

Dziecko może posiadać/mieć ze sobą przytulankę, smoczek lub inną 

rzecz do której jest przywiązane lub np. potrzebuje na czas snu. 

Przedszkole chętnie chce wiedzieć, co jest ważne dla dziecka 

według rodzica/opiekuna. 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola: 
Poinformuj personel przedszkola kiedy przyjdziesz z dzieckiem i 

kiedy je odbierzesz. Znajdź czas na rozmowę z personelem oraz 

pytaj, wtedy kiedy się nad czymś zastanawiasz. 

Ważne jest, żebyś poinformował personel przedszkola w momencie, 

jeśli ktoś inny niż rodzice/opiekunowie będą odbierać dziecko z 

przedszkola. 
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Nieobecność/wolne/ferie w przedszkolu: 
Poinformuj przedszkole jeśli dziecko  nie przyjdzie z powodu 

choroby, wolnego dnia lub ferii. 

Ferie/wakacje:  
Wszystkie dzieci borą ferie w okresie letnim. 
 

Chore dziecko:  
Chore dziecko ma być w domu. Jeśli dziecko zachoruje w 

przedszkolu/dostanie gorączki/jest w złej formie/ przedszkole 

kontaktuje się w tej sprawie z rodzicami/opiekunami. 

Dodatkowe wytyczne można znaleźć na: 

  www.fhi.no 

Ciuchy i wyposażenie: 
Dzieci oraz dorośli są na dworze przez jakiś czas każdego dnia i 

potrzebują odzieży dostosowanej do pogody/pory roku oraz 

temperatury. Każde dziecko otrzyma swoją szafkę w przedszkolu, w 

której może mieć swoje własne ubrania-tutaj rodzice dbają o 

porządek. 

Rodzice pilnują aby dziecko miało ubrania dostosowane do pory 

roku. 

 

Zobacz osobną listę dotyczących ubrań oraz wyposażania. 

 

 

Buty do środka/kapcie 
Polecamy używanie kapci/sandałów itp. w przedszkolu. Wszystkie 

ciuchy oraz buty mają być podpisane (dotyczy również odzieży 

przeciwdeszczowej, kaloszy, rękawiczek, bielizny i skarpetek). 

 

http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
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Jedzenie: 
Jedzenie w przedszkolu ma być zdrowe , pożywne i zawierać mało 

cukru. Polecamy unikanie soków, słodkich wypieków w pudełku z 

jedzeniem/matpakka w normalne dni. 

Ważne jest poinformować przedszkole jeśli dziecko ma specjalne 

potrzeby,  w związku z jedzeniem i piciem.  

 

Obchodzenie urodzin: 
Tradycją jest, że dzieci obchodzą urodziny w przedszkolu. W jaki 

sposób się to odbywa, różni się w zależności od przedszkola. 

Tłumacz w przedszkolu: 
Przedszkole może zamówić tłumacza za pośrednictwem biura 

tłumaczy.Czasami ważne jest, aby mieć tłumacza przy starcie, aby 

upewnić się, że pracownicy, dzieci i opiekunowie są pewni, że się 

rozumieją. Zobacz osobną listę pomocnych słów, które dziecko 

powinno przećwiczyć przed rozpoczęciem przedszkola. Ma to na 

celu ułatwienie zrozumienia potrzeb dziecka na początku. 

Plany pracy w przedszkolu: 
Wszystkie przedszkola mają swój roczny plan, który otrzymują 

rodzice. Plany mówią o tym, jak dzieci powinny otrzymać 

bezpieczeństwo, opiekę, doświadczenie i naukę. Wszystkie 

przedszkola mają wykształcony personel, aby zapewnić dzieciom 

dobrą ofertę przedszkolną. 

Informacja o przedszkolach w Nes: 
Wszystkie przedszkola mają internet oraz swoją stronę internetową. 

Informacje o wszystkich przedszkolach w Nes znajdziecie na stronie 

internetowej komuny Nes:  

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/ 

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
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Praktyczne informacje dotyczące ubrań oraz 
wyposażenia: 

• 2 truser, evt. bodyer/ 2 pary majtek, ewentualnie body 

• 2 bukser/ 2 pary spodni 

• 2 gensere/ 2 bluzy/swetry 

• 2 par sokker/ 2 pary skarpetek 

• Bleier og evt stellesalve/ pieluchy/pampersy, maść/krem na 

odparzenia 

+ Zima: 

• 2 stillongs/strømpebukser/ 2 pary kalesonów/rajstop 

• 1 par ekstra votter/ 1 dodatkowa para rękawiczek 

• 1 par ekstra ullsokker/ 1 dodatkowa para skarpetek 

wełnianych 

• 1 ekstra lue/ 1 dodatkowa czapka 

+ Lato: 

• Shorts/kjole/ krótkie spodenki/sukienka 

• 2 t-skjorter/kortermet gensere/ 2 koszulki z krótkim rękawem 

 

W szafce powinna się znaleźć odzież do użytku na zewnątrz 

• Fleece/ ulltøy / odzież z polaru/wełny 

• Lue / czapka 

• Votter/ rękawiczki/łapawice 

• Ullsokker/ skarpetki wełniane 

• Hals/ bøff/ chusta na szyję/tuba 

 

W szafce dodatkowo: 

• Regntøy/ odzież przeciwdeszczowa 

• Utedress/ jakke tilpasset årstiden / kombinezon/ kurtka 

dopasowane do pory roku 

• Skotøy tilpasset årstiden/ buty dopasowane do pory roku 

• Vanntette støvler/ kalosze/buty wodoodporne 
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Dla tych, którzy śpią na zewnątrz: 

• Egen vogn (gjelder ikke alle bhg)/ własny wózek(nie dotyczy 

wszystkich przedszkoli) 

• Tykk pose, evt skinn/teppe vinter/ ciepły śpiwór, ewentualnie 

skóra owcza/koc zimą 

• Tynn pose/teppe, sommer/ cienki śpiwór/koc, latem 

• Løse vognseler/ luźne szelki do wózka 

• Fleecegenser/jakke/sovedress/ bluza z polaru/ kurtka/ 

czapka, kombinezon do spania 

• Tynnlue/ cienka czapka 

• Tynne votter/ cienkie rękawiczki 

• Smokk/ kos eller lignende/ smoczek/przytulanka itp. 

 

Przydatne słowa do ćwiczenia przed rozpoczęciem 
przedszkola: 

• Hei / Cześć 

• Ha det / Do widzenia 

• Spise / Jeść 

• Sulten / Głodny 

• Drikke / Picie 

• Tørst / Spragniony 

• Vann / Woda 

• Mat / Jedzenie 

• Tisse/ Bæsje/ gå på do/ skifte bleie/ Siku/kupa/ Iść do 

toalety/ Zmienić pieluchę 

• Vaske hender / Myć ręce 

• Mamma & pappa / mama i tata 
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• Leke / Bawić się 

• Leke inne / Bawić się w środku 

• Sove / Spać 

• Gå ut / Wyjść na zewnątrz 

• Leke ute  /Bawić się na zewnątrz 

• Kle på seg/ Ubrać się 

• Kle av seg / Rozebrać się 

 

Nes kommune 

Rådhusgata 2, 2150 Årnes 

Telefon: 66 10 40 00 

E- post: postmottak@nes- ak.kommune.no  

www.nes.kommune.no 

 


