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Poradnik rodzica 
Skólasel 

Drodzy rodzice/ opiekunowie !

Rozpoczęcie szkoły jest bardzo ważnym etapem i dla wielu dzieci 
Skólasel- świetlica szkolna jest częścią dnia szkolnego.

Rolą Skólasel jest zaspokojenie potrzeb rodzin mieszkających w 
Grindavíku oraz zapewnienie najmłodszym uczniom szkoły 
bezpiecznego miejsca,gdzie po zakończeniu dnia szkolnego będą 
mogły brać udział w  zorganizowanym wypoczynku oraz 
swobodnej zabawie na zewnątrz jak i w świetlicy. 

W tym dokumencie znajdziecie przydatne informacje o pracy 
Skólasel, wraz ze wskazówkami dotyczącymi  bezpiecznej 
współpracy między personelem a gospodarstwami domowymi.

Witamy twoje dziecko w świetlicy szkolnej i mamy nadzieję, że 
pobyt będzie należał do udanych.   
Cele Skólasel:

• Stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym  dzieci  
będą mogły czerpać radość z zabawy oraz pracy

• Dać dzieciom szansę na swobodną zabawę z 
rówieśnikami w bezpiecznym środowisku

• Umożliwienie  dzieciom nauki sportu oraz muzyki
• Przyczynienie się do tego, aby dzieci doświadczały 

siebie w pozytywny sposób oraz zwiększyły pewność 
siebie.

• Zwiększenie aktywności fizycznej i umiejętności 
wyrażania siebie.

Skólasel 
Szkoła podstawowa w Grindavíku. Poziom młodszy, ulica Suðurhóp 2. 240 Grindavík. Wniosek 
składać można poprzez portal mieszkańca na stronie internetowej miasta Grindavik  íbúagátt
Dyrektor: Sigurbjörg Guðmundsdóttir sigurbjorg@grindavik.is
Najlepiej kontaktować się przed godziną 12:00. 6607321/4201287

mailto:sigurbjorg@grindavik.is
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Ubieganie się o miejsce 

Każdego roku w maju można ubiegać się o miejsce w świetlicy szkolnej Skólasel. Wszystkie 
dzieci, które złożyły wniosek o pobyt w świetlicy przed 15 czerwca otrzymają miejsce w 
świetlicy od rozpoczęcia roku szkolnego. Jeśli wniosek złożony jest poźniej niż 15 czerwca  
pobyt w świetlicy nie może być zagwarantowany, aż do czasu zatrudnienia personelu. Skólasel 
jest przeznaczona dzieciom z klas 1. – 3.  

Wnioski składać można poprzez portal mieszkańca -íbúagátt  na stronie internetowej miasta  
grindavik.ibuagatt.is . Możliwe jest otrzymanie pomocy przy wypełnianiu wniosku 
elektronicznego  od dyrektora świetlicy do 15 czerwca. Jeśli dziecko ma rodzeństwo 
przebywające w innych placówkach w Grindavíku tj. przedszkolach, u opiekunek, możliwe 
jest ubieganie się o zniżkę dla rodzeństwa poprzez portal mieszkańca. 

• 2 dziecko dostaje 35% zniżki
• 3 dziecko dostaje  75% zniżki
• 4+ dziecko dostaje 100 % zniżki

Rodzice mogą wybrać dwa rodzaje pobytu na świetlicy - od 13:00 – 

15:00  lub od 13:00 – 16:00 .  Możliwe jest otrzymanie 15 dodatkowych 
minut od godziny 16:00 za opłatą. Umowa o pobyt jest sporządzana na 
cały rok. 

Pierwszeństwo

Podania o pobyt w świetlicy szkonej są rozpatrywane w porządku 
chronologicznym, w taki sposób,że dzieci z klas pierwszych otrzymują 
miejsce w świetlicy pierwsze, po tym dzieci z klasy 2 i na koniec z klasy 3. 

Należy wnioskować pisemnie do dyrektora świetlicy w sprawie 
pierwszeństwa dzieci niepełnosprawnych, dzieci żyjących w trudnej 
sytuacji społecznej lub dzieci  mieszkających  na Islandii krócej niż 2 lata. 

Zmiany w opiece lub wypowiedzenia 

Możliwe jest dokonanie zmiany  długości czasu opieki w połowie roku 
szkolnego, przy czym taki wniosek należy złożyć nie później niż do 1 
grudnia każdego roku, a zmiana wchodzi w życie z początkiem nowego 
roku .
Wypowiedzenie należy składać z miesięcznym  wyprzedzeniem. 
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Godziny otwarcia 

Działalność świetlicy Skólasel rozpoczyna się pierwszego dnia szkolnego 
jesienią i kończy się ostatniego dnia szkolnego wiosną.  Świetlica jest 
czynna codziennie od zakończenia zajęć do godziny 16:00. Możliwe jest 
dokupienie kwadransu od 16:00 – 16:15

W dni komunikacji (samskiptadagar)  czynna od 8:00 – 16.00. Należy 
ubiegać się osobno o opiekę od 8.00 – 13.00.

Świetlica jest nieczynna w Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, dni 
pracownicze, ferie zimowe, święta, w dniu  vorgleði oraz skólaslitadegi.

Pracownicy

Dbamy o to, aby grupa pracowników była zróżnicowna . Zapewniamy 
pomoc oraz edukację, która  jest przydatna w ich pracy np. edukację 
dotyczącą komunikacji, zachowania oraz rozwoju dzieci, pierwszej pomocy 
itd. 

Wyżywienie

Dziecko jest automatycznie zapisane na poczęstunek, który rozpoczyna się 
o 13.30 na sali i trwa aż do czasu, gdy wszyscy  skończą jeść. Dzieci jedzą w 
małych grupach. Oferowane są chleb z róznymi dodatkami, pieczywo 
chrupkie, mleko i owoce. Czasami są też oferowane ciasto, soki, kakao i 
popkorn itp. Owoce są ponownie oferowane o godzinie 15.30.

Opłata

Opłata obejmuje podany czas pobytu, bez względu na to czy dziecko jest 
obecne czy nie. Nie ma możliwości anulowania opłaty ze względu na 
chorobę lub pobyt za granicą.  Możliwe jest natomiast anulowanie 
opłaty za wyżywienie jeśli mowa jest o okresie dłuższym niż 3 tygodnie. 

Cennik na stronie internetowej szkoły http://www.grindavik.is/
skolinn/6019 

Frekwencja

Pod koniec dnia szkolnego, dzieci  z 2 i 3 klasy przychodzą samodzielnie 
do świetlicy szkolnej i zaznaczają swoją obecność na tablicy.  Dzieci z 
klas pierwszych odbierane są ze swojej sali w pierwszych tygodniach 
szkolnych, gdzie sprawdzana jest obecność, która zaznaczana jest na 
tablicy. 

Zgłoszone do sekretariatu choroby lub nieobecności są zgłaszane do 
świetlicy. Ważne jest, by powiadomić nas jeżeli dziecko jest odbierane 
od razu po zajęciach szkolnych. 

http://www.grindavik.is/skolinn/6019
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Zajęcia sportowe podczas obecności w Skólasel

Wiele dzieci uczęszcza na zajęcia sportowe . Gdy program każdego działu 
sportowego na to wskazuje , wysyłamy dzieci na zajęcia. Pomagamy 
dzieciom klas pierwszych aż do momentu, gdy poznają drogę samodzielnie, 
po czym idą one na treningi razem w grupkach. Jeśli twoje dziecko będzie 
uczęszczało na zajęcia sportowe tej zimy, powiadom nas wysyłając e-mail na 
adres sigurbjorg@grindavik.is  Pracownicy dbają o to, aby dzieci dotarły  na 
miejsce oraz wróciły spokojnie spowrotem. Pamiętajcie o ubraniach 
sportowych. 

Rozmowy telefoniczne

Nie ma możliwości używania telefonu w świetlicy szkolnej, powinien on być 
w plecaku szkolnym przez cały czas. Nie ma możliwości dzwonienia z 
telefonu świetlicowego. Jeśli dojdzie do choroby lub złego samopoczucia 
pracownik dzwoni do domu i udziela wszelkich informacji. 

Dobre samopoczucie i zachowanie 

Dużo bliskości i bardzo dobra komunikacja panuje w Skólasel podczas zabaw 
i pracy. Ważnym elementem procesu dojrzewania jest  nauczenie się brania 
innych pod uwagę. Dobre opanownie komunikacji  jest dla wielu dzieci 
wyzwaniem  i wymaga  dużej ilości czasu. 

Chcemy nauczyć dzieci prawidłowego reagowania w sytuacjach, gdy coś nie 
idzie po ich myśli i dobrego traktowania siebie nawzajem.  Zdarza się, że 
dziecko traci kontrolę nad swoim zachowaniem i przez to dochodzi do 
nieporozumień z innymi dziećmi.  Pierwszą reakcją pracowników jest 
rozmowa z dziećmi  zaangażowanymi w kłótnię i danie im szansy na 
wyjaśnienie swojej strony.  Po tym rozważane jest w jaki sposób byłoby 
możliwe zareagowanie w inny sposób. Dzieci są zachęcane do odnalezienia  
wyjścia z sytuacji.  

W przypadku poważnego incydentu, wypadku lub urazu powiadamia się 
rodziców. W pojedyńczych  przypadkach pracowinicy mogą skontaktować 
się z rodzicami i poprosić o odebranie dziecka.  

Jeśli dziecko ucieknie do domu z terenu szkoły rodzice są powiadamiani. 
Ważne jest, aby rodzice wrócili z dzieckiem do świetlicy, aby w przyszłości 
uniknąć podobnych sytuacji. 

 Rodzice są proszeni o dzielenie się z pracownikami informacjami o 
samopoczuciu, stanie zdrowia oraz sytuacji dziecka  jeśli jest do tego powód. 
Przez to łatwiej będzie troszczyć się o dobre samopoczucie dziecka . 

mailto:sigurbjorg@grindavik.is
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Praca

Praca w pierwszych tygodniach jesieni polega na poznawaniu siebie 
nawzajem. Po upływie tego czasu praca wraca na właściwe tory.  Czas 
wolny rozpoczyna się zawsze od wybrania sobie przez dzieci miejsca na 
jedzenie. W każdym pomieszczeniu jest pracownik. Praca charakteryzuje 
się wolnym wyborem połączonym z zadaniami i zabawą. 

Po wyżywieniu  dozwolone jest swobodne przemieszczanie się pomiędzy 
pomieszczeniami. 

Te obszary to:

Selatangar Tu odbywa się rękodzieło, sztuka i  inne prace artystyczne.

Sala Tu możliwe są różnego rodzaju zajęcia sportowe np. koszykówka, hokej 
i zabawy. Kostiumy oraz taniec. Raz w tygodniu otwarta jest scena. 
Czasami mamy tez seanse filmowe.

Skólasel Swobodne gry, rzutki, klocki itd.   

Pokój  gier i pokój 
przytulny

Pokój w  Skólasel zmienia się regularnie na przytulny pokój (książki, 
poduszki i spokój )i w pokój gier . 

Na zewnątrz Plac zabaw, boisko do piłki nożnej I koszykówki. Podwórko, 
na którym fajnie jest się bawić . Zjeżdzalnia .  Wyjścia na 
spacer I zwiedzanie. 

Skólastofa Gry fabularne np. zabawa w sklep i teatrzyki/ przedstawieni kukiełkowe. 

Dziennie proszonych jest dwoje dzieci o pomoc w przygotowaniu poczęstunku.  Również 2-4 dzieci 
wykonuje pracę strażników. Ich pracą jest utrzymanie czystości na korytarzach np. układanie butów, 
ubrań i plecaków. Jest to bardzo popularne zadanie ☺



6 

Strój dziecka 

Wszystkie dzieci mają ubrania, obuwie oraz plecaki w tym samym miejscu - 
przy swojej  sali.  Należy zawsze być przygotowanym na warunki pogodowe 
i mieć dodatkowe ubrania w torbie na wieszaku. Należy oznakować torby, 
ubrania i buty imieniem. 

Uprzejmie prosimy rodziców i dzieci o zabranie wszystkich rzeczy w piątki, 
aby można było dobrze posprzątać korytarze i hol. 

Wszystkie zgubione rzeczy znjadują się w koszach przy salach, na stołach 
lub półkach na korytarzu.  Zachęcamy do regularnego sprawdzania rzeczy 
znalezionych. 

Dzieci przyjeżdżające do szkoły na rowerze , nie mają możliwości jeżdzenia 
na terenie szkoły ze względu na ryzyko wypadku. Dozwolone jest 
przemieszczanie się na rowerze pomiędzy zajęciami sportowymi a zajeciami 
na świetlicy. 

Warunki pogodowe 

Od kilku lat mamy ustalone normy co do wysyłania dzieci na zajęcia w 
czasie złej pogody . Przy Hópskóli może być bardzo porywisty wiatr o 
prędkości 17 m/s oraz ponad 20 m/s zgodnie  z prognozami pogody. Żółty 
alert wiatrowy zawsze sięga lub jest powyżej tych kryterów , o wiele 
wietrzniej może być  w wyższych budynkach. Jeśli chcecie zmienić te 
kryteria dla swojego dziecka, prosimy dać nam znać. Istnieje różnica między 
dzieckiem 6 letnim a 9 letnim. Jeśli chcecie , aby wasze dziecko zjawiło się 
na zajęcia, musicie samodzielnie podjąć działania. Bądźcie więc na bieżąco z 
prognozą pogody oraz powiadomieniami ze szkoły na facebooku albo 
stronie internetowej szkoły. Rodzice muszą nas powiadomić, jeśli dziecko 
ma iść pieszo do domu. Chcemy, aby wasze dziecko dotarło do domu całe i 
zdrowe. Zadzwońcie na 6607321 jeśli nie jesteście pewni.

Zakończenie 

Zakładane jest, że dzieci są odbierane pod koniec dnia. Rodzice mogą 
zapisać swoje dzieci do naszego dziennika - pieszo do domu- który 
obowiązuje codziennie. Jeśli dziecko idzie pieszo do domu, powiadom nas 
za każdym razem  przed obiadem poprzez e-mail, sms lub dzwoniąc pod 
numer telefonu  6607321.  Powiadom nas, że dziecko pójdzie do domu od 
razu po zajęciach, mimo że czas pobytu w świetlicy nie dobiegł końca. 

Ważne jest, aby dziecko zapisało się na tablicę frekwencji, po to aby 
pracownicy mieli wgląd do tego kto już poszedł do domu. 

Prosimy uszanować czas na jaki zapisaliście dziecko i odbierać dzieci na 
czas. 




