Informacje dla rodziców na temat przedszkoli w Kópavogur
Przedszkole jako pierwszy stopień edukacji

Przedszkola w Kópavogur

Przedszkole jest pierwszym etapem szkolnym w
systemie edukacji i jest przeznaczone dla dzieci
poniżej wieku objętego obowiązkiem szkolnym,
zgodnie z ustawą o przedszkolach nr. 90/2008.
Przedszkole, na wniosek opiekunów, zajmuje się
wychowaniem, opieką i edukacją dzieci w wieku
przedszkolnym, zgodnie z przepisami prawa. Ma to
miejsce do momentu rozpoczęcia obowiązkowej
nauki szkolnej przez dzieci, w roku, w którym kończą
sześć lat.

Miasto Kópavogur prowadzi 19 przedszkoli,
ponadto w gminie działają 2 przedszkola
prowadzone na podstawie umowy licencyjnej oraz
2 przedszkola prywatne.

Za działalność przedszkoli odpowiedzialne są gminy,
ale Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury publikuje
Podstawę programową dla przedszkoli i jest
odpowiedzialne za ich ocenę.
Przedszkole jest dla wszystkich dzieci, niezależnie
od ich intelektualnego i fizycznego poziomu
rozwoju, kultury i religii.

Zgodnie z ustawą o przedszkolach głównymi
celami wychowania i nauczania w
przedszkolach są:
•

•

•

•
•

•

monitorowanie i wspieranie
wszechstronnego rozwoju dzieci w ścisłej
współpracy z opiekunami
zapewnienie systematycznej stymulacji
językowej i rozwijanie kompetencji
językowych w języku islandzkim
opieka nad dziećmi pod względem
psychicznym, intelektualnym i fizycznym
zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami
tak, aby mogły cieszyć się w pełni swoim
dzieciństwem
rozwijanie otwartości u dzieci i zwiększanie
ich świadomości moralnej
budowanie takich podstaw u dzieci, aby stały
się niezależnymi, aktywnymi i
odpowiedzialnymi uczestnikami szybko
rozwijającego się społeczeństwa
demokratycznego
rozwijanie zdolności dzieci do ekspresji i
kreatywności w celu np. wzmocnienie ich
tożsamości, świadomości zdrowotnej,
bezpieczeństwa i umiejętności
interpersonalnych

Lista wszystkich przedszkoli znajduje się na stronie
internetowej miasta:
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/daggaesla-ogskolar/leikskolar
Możliwość pobytu dziecka w przedszkolu w
Kópavogur, uzależniona jest od zameldowania
opiekunów na terenie gminy. Wniosek o miejsce w
przedszkolu składa się elektronicznie przez miejski
portal
usługowy
Þjónustugátt:
https://thjonustugatt.kopavogur.is/login.aspx?Ret
urnUrl=%2fMyCases.aspx. Pomoc w wypełnieniu
elektronicznego wniosku o pobyt dziecka w
przedszkolu można otrzymać w miejskim centrum
obsługi mieszkańców, który znajduje się na ul.
Digranesvegur 1, tel. 441 0000.
Składając
aplikację,
rodzice
zaznaczają
jedno przedszkole jako
swój główny wybór,
następnie
mogą
zaznaczyć do czterech
opcji
zastępczych.
Dzieciom
na
ogół
oferuje się pobyt w
przedszkolach, o które ubiegają się opiekunowie.
Dzieci umieszczane są na liście oczekujących według
wieku, a nie według daty składania wniosków, a dla
każdego przedszkola istnieje osobna lista
oczekujących. Główny okres przydziału miejsc w
przedszkolach przypada na wiosnę i jesień. Granica
wieku dzieci przyjmowanych do przedszkola w
danym roku jest zmienna. Z pracownikiem ds.
zapisów do przedszkoli można kontaktować się
telefonicznie w godzinach 11: 00-12: 00 w każdy
dzień roboczy z wyjątkiem środy.
Informacje o opłatach przedszkolnych dostępne są
na
stronie
internetowej
miasta
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/daggaesla-ogskolar/leikskolar Wysokość opłat uzależniona jest
od długości pobytu dziecka w przedszkolu w ciągu
dnia. Kópavogur dofinansowuje wszystkie opłaty za
przedszkole.
Obejmują one: naukę i opiekę nad dzieckiem, drugie
śniadanie, obiady i podwieczorek oraz wsparcie
edukacyjne lub zajęcia wyrównawcze w razie
potrzeby.

Pobyt dzieci w prywatnych przedszkolach nie jest
uzależniony od zameldowania w Kópavogur.
Wnioski o miejsce w instytucji prywatnej należy
kierować do jej dyrektora, który udziela również
informacji
na
temat
opłat.
Kópavogur
dofinansowuje czesne pobierane w przedszkolach
prywatnych.
Personel miejskiego Wydziału ds. przedszkoli
nadzoruje
wszystkie
przedszkola
i
jest
odpowiedzialny za strategię zawodową w
przedszkolach prowadzonych przez miasto.
Przedszkola w Kópavogur są otwarte w godzinach
07:30-16:30. Rodzice ustalają czas pobytu dziecka
(który może wynosić od 4-9 godzin) z dyrektorem
przedszkola.
W momencie rozpoczęcia nauki w przedszkolu
między przedszkolem a opiekunami zostaje zawarta
tzw. Umowa pobytu (Dvalarsamningur). Okres
wzajemnego wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i
liczy się od pierwszego lub piętnastego dnia każdego
miesiąca. Opiekunowie podpisując Umowę pobytu,
potwierdzają zapoznanie się z wysokością opłat i
regulaminem usług. Jeżeli opiekunowie zalegają z
opłatami przez trzy miesiące, dziecko zostaje
skreślone z listy uczniów.
W przedszkolach kładzie się duży nacisk na
budowanie dobrej współpracy ze wszystkimi
opiekunami, mając jednocześnie na uwadze dobro
dziecka oraz całej grupy dzieci. Współpraca opiera
się na zasadzie równości, gdzie opiekunowie są
ekspertami w sprawach dot. ich dzieci, a nauczyciele
przedszkolni są specjalistami w zakresie środowiska
edukacyjnego małych dzieci. Siła każdej
społeczności przedszkolnej leży w zróżnicowanej
grupie opiekunów. Można ją też wykorzystać na
wiele sposobów poprzez współpracę między
przedszkolami i rodzinami. W każdym przedszkolu
wybierana jest Rada rodziców i Stowarzyszenie
rodziców.
Wszystkie przedszkola działają zgodnie z ustawą o
przedszkolach nr. 90/2008 i Podstawą programową
dla przedszkoli. Instytucje przedszkolne mają jednak
pewną niezależność w kwestiach doboru metod
nauczania i uwypuklaniu różnych akcentów w pracy
z dziećmi. Nauka przedszkolna odbywa się poprzez
zabawę i twórczą pracę, podczas której dzieciom
stwarza się różnorodne możliwości edukacyjne.
Wszystkie przedszkola mają swój program
nauczania. Przedszkola muszą co roku sporządzić
także plan pracy. Rada rodziców jest recenzentem
szkolnego programu nauczania i planu pracy, a
miejska Rada ds. przedszkoli musi je zatwierdzić.

W momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w
przedszkolu przewiduje się okres adaptacyjny,
podczas
którego
opiekunowie
towarzyszą
pierwszym krokom dziecka w nowym środowisku,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w każdym z
przedszkoli. Jeśli opiekunowie nie mówią po
islandzku lub używają języka migowego, korzysta się
z usług tłumaczeniowych
Obowiązkiem
przedszkola
jest
budowanie
fundamentów kompetencji językowych dzieci
posługujących się językiem ojczystym innym niż
islandzki oraz wprowadzanie je w społeczeństwo
islandzkie. Przedszkole ma również wspierać i
umacniać opiekunów w używaniu i rozwijaniu
języka ojczystego dzieci oraz szanowaniu ich
pochodzenia kulturowego.
Na okres wakacji letnich przedszkola w Kópavogur
są zamknięte przez cztery tygodnie. Opiekunowie
mają wpływ na termin przerwy wakacyjnej poprzez
udział w ankiecie przeprowadzanej wśród rodziców
i pracowników przedszkola.
Ze względu na dni organizacyjne pracowników,
zajęcia w przedszkolach nie odbywają się w sumie
przez pięć dni w roku. Co czwarty rok dyrektor
przedszkola może ubiegać się o dodatkowy dzień
organizacyjny
w
związku
z
wyjazdami
szkoleniowymi
i
zagranicznymi
wizytami
studyjnymi. W dni ustawowo wolne od pracy
przedszkola w Kópavogur są zamknięte.

Opiekunowie dzienni
W przypadku dzieci od 6. miesiąca życia istnieje
możliwość skorzystania z usług tzw. opiekunów
dziennych (dagforeldrar). Opiekunowie dzienni
prowadzą własną działalność, ale miasto Kópavogur
jest odpowiedzialne za wydawanie im licencji oraz
zapewnia ustawowy nadzór nad ich pracą oraz służy
im doradztwem. Opiekunowie dzienni są
odpowiedzialni za rejestrację dzieci i udzielają
informacji na temat opłat za opiekę dzienną.
Miasto dofinansowuje pobyt dzieci u opiekunów
dziennych. Informacje o opiekunach i zasadach ich
działalności znajdują się na stronie internetowej
miasta Kópavogur:
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/daggaesla-ogskolar/dagforeldrar

