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Polityka Oświatowa
miasta Grindavík

Polityka oświatowa miasta Grindavík opiera się
na obowiązującej polityce edukacyjnej oraz
wizji przyszłości gminy.
Na początku przedstawiona jest wizja
przyszłościowa, po czym bardziej szczegółowy
plan realizacji głównych akcentów Komitetu
ds. Edukacji na kolejne lata.
Po procesie konsultacji przygotowano plan
wdrożenia na kolejne lata.
Plan jest dokumentem roboczym Komisji
Edukacyjnej oraz dokumentem towarzyszącym
polityki.

To jest nasza
polityka
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Sześć głównych
założeń
Polityka edukacyjna definiuje sześć podstwowych
założeń. Są one zgodne z obowiązującymi ustawami,
rozporządzeniami oraz umowami
międzynarodowymi i stanowią rdzeń polityki
edukacyjnej. Dotyczą one metod pracy, wkładu
oraz środowiska nauki na wszystkich poziomach
szkolnych i tworzą one ważną ciągłość pracy
edukacyjnej.
Te założenia to:
Uczeń
Zasoby ludzkie
Współpraca
Warunki, technologia oraz zakwaterowanie
Opieka oraz dobre samopoczucie

Nasza

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

Przedszkole Laut
grindavik.is/laut

Przedszkole Laut prowadzi swoją działalność od roku 1977, a do nowego budynku
przeniosło się wiosną 2006 roku.
Miasto Grindavík jest właścicielem i operatorem przedszkola. Przedszkole Laut
wyznaczyło sobie takie normy pracy jak radość, ciepła atmosfera oraz szacunek, które
powinny być mottem przewodnim w pracy z dziećmi. Praca przedszkolna wykonywana
jest zgodnie z polityką wychowawczą - Wychowanie do odpowiedzialności.
Godziny otwarcia przedszkola to 07:45 -16:15. Proponowane są elastyczne godziny
przebywania w przedszkolu. Przedszkole jest czynne przez cały rok z wyjątkiem urlopu
wakacyjnego trwającego przez pięć tygodni. O pobyt w przedszkolu można ubiegać się
na portalu mieszkańców miasta Grindavík (Íbúagátt Grindavíkur).

Leikskólinn Laut - Numer telefonu 420-1160 - Laut 1
Adres e-mail: leikdal@grindavik.is - gleik@grindavik.is

Przedszkole Heilsuleikskólinn Krókur
krokur.skolar.is

Heilsuleikskólinn Krókur to czterooddziałowa szkoła prowadzona przez Skólar ehf., z podpisaną
umową o świadczenie usług z miastem Grindavík. Motto przedszkola od jego początku brzmi
„Heilbrigð sál í hraustum líkama- Zdrowy duch w zdrowym ciele“, które nawiązuje do dobrego
samopoczucia psychicznego, społecznego oraz fizycznego z celową promocją zdrowego stylu
życia w środowisku szkolnym. Kładziony jest nacisk na poszerzanie zainteresowania
pracowników oraz uczniów do wyboru zdrowego stylu życia, pozytywnej i konstruktywnej
komunikacji, ochrony przyrody, równości oraz demokracji.
Kładziony jest nacisk na kształtowanie pracy szkolnej charakteruzującej się poszanowaniem
zabawy i swobodą wyboru przez dzieci zadań, w oparciu o ich rozwój i dziedzinę zainteresowania,
wraz z dbałością o samopoczucie i o dobro wszystkich w społeczeństwie przedszkolnym.
Jednocześnie duży nacisk kładzie się również na pozytywną atmosferę w przedszkolu oraz
społeczność uczącą się z silnym rozwojem kariery jako sposób na doskonalenie się.
Godziny otwarcia przedszkola to 07:45 -16:15. Proponowane są elastyczne godziny przebywania w
przedszkolu. Przedszkole jest czynne przez cały rok z wyjątkiem urlopu wakacyjnego trwającego
przez cztery tygodnie. O pobyt w przedszkolu można ubiegać się na portalu mieszkańców miasta
Grindavík (Íbúagátt Grindavíkur).

Heilsuleikskólinn Krókur - Numer telefonu 426-9998 - Stamphólsvegur 1
Adres e-mail: krokur@skolar.is

Szkoła podstawowa
Grunnskóli Grindavíkur
www.grindavik.is/grunnskolinn

Szkoła podstawowa Grunnskóli Grindavíkur jest szkołą ogólnokształcącą da uczniów
klas 1-10.
W budynku przy ulicy Suðurhóp 2 uczęszczają uczniowie klas 1-3, natomiast w
budynku przy ulicy Ásabraut uczniowie klas 4-10.
Mottem przewodnim szkoły jest tworzenie, w porozumieniu z rodzicami, takiego
środowiska, w którym wszyscy są aktywni, dobrze się czują i uczą się szacunku do
samego siebie i otaczającego ich środowiska, a osoby opuszczające szkołę były
gotowe stawić czoła swojej przyszłości.

Grunnskóli Grindavíkur - numer telefonu 420 1200 - Ásabraut 2 / Suðurhóp

Adres e-mail do sekretariatu: gerdurmg@grindavik.is

Szkoła muzyczna w
Grindavíku
www.grindavik.is/tonlistarskoli

Szkoła muzyczna w Grindavíku została założona w roku 1972 i została przeniesiona
do nowego budynku Iðan na ulicy Ásabraut2 w sierpniu 2014 roku. Szkoła
prowadzona jest przez miasto Grindavík.
Szkoła muzyczna stosuje metodę nauczania zwaną metodą uzupełniającą i opiera się
na wsparciu uczniów w próbach w domu, zarówno na instrumentach muzycznych jak
i w teorii.
Możliwe jest zapisanie się na zajęcia Szkoły muzycznej poprzez złożenie
podania znajdującego się na stronie internetowej szkoły.

Tónlistarskólinn í Grindavík - Numer telefonu 420 1130 - Ásabraut 2 /
Suðurhóp Adres e-mail: tonlistarskolinn@grindavik.is
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UCZEŃ
Dobrobyt i sytuacja uczniów mają pierwszeństwo w
ważnej roli szkoły, jaką jest wsparcie w promowaniu
wszechstronnego rozwoju i aktywnego uczestnictwa w
społeczeństwie demokratycznym. Szkoły dążą do
stworzenia dobrej atmosfery szkolnej wyróżniającej się
szacunkiem oraz pozytywną i konstruktywną dyscypliną.
Metody pracy oraz nauczania uwzględniają rozwój oraz
potrzeby uczniów, jak i również różnorodne środowisko.
Całe nauczanie opiera się na podstawowych założeniach
edukacji, a we wszelkiej pracy z dziećmi należy brać pod
uwagę ich dobro i zachęcać je do podejmowania inicjatywy
i aktywnego uczestnictwa.
Nacisk na kolejne lata:
Uczniowie wykazują postępy na średnim poziomie lub
ponad nim w standardowych testach sprawdzających
wiedzę.
W związku z pracą szkolną świetlica szkolna jest dostępna
dla dzieci klas 1-4, mając na uwadze to, że najmłodszy
poziom to dzieci z klas 1-4.
Uczniowie mają łatwy dostęp do usług wsparcia.
Kontynuowana będzie praca mająca na celu zaspokojenie
indywidualnych potrzeb uczniów – dewiacje,
dwujęzyczność/wielojęzyczność.

konstruktywna

DYSCYPLINA
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Zasoby ludzkie

Dla miasta Grindavík pracują entuzjastycznie nastawieni
pracownicy, u których dominuje satysfakcja z pracy,
ambicja i profesjonalizm i są oni pozytywnym wzorem do
naśladowania, zgodnie z podstawowymi elementami
programu nauczania.
Nacisk na kolejne lata:
Łatwiejszy dostęp do usług wsparcia dla pracowników
szkoły.
Zwiększenie ilości profesjonalnie wykształconych
pracowników w szkołach.
Wzmocnienie profesjonalnego przywództwa i współpracy
gminnych administratorów szkół.
Wszystkie szkoły w gminie pracować będą zgodnie z
ideologią społeczeństwa nastawionego w kierunku edukacji.
Środowisko szkolne będzie pożądane oraz pozytywne.

Ambicja
PROFESJONALIZM
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Współpraca

Silna współpraca panuje między szkołami gminnymi a instytucjami
zajmującymi się sprawami dzieci i młodzieży.
Nieustannie będziemy dążyć do zaufanej i skutecznej współpracy między
domem a szkołą, która obejmować będzie wspólną pracę oraz konsultacje
w zakresie nauki, zachowania oraz obyczajów szkolnych. Opiekunowie
mają możliwość edukacji, doradztwa oraz wsparcia w umiejętnościach
rodzicielskich, które mają na celu promowanie lepszego zachowania,
samopoczucia oraz lepszych osiągnięć naukowych ucznia. Współpraca w
kwestiach zawodowych, inicjatywach i projektach rozwojowych będzie
utrzymana w taki sposób, że stanie się częścią codziennej pracy i kultury
szkolnej.
Możliwości tkwiące w lokalnej społeczności są wykorzystywane do
budowania pozytywnej postawy i szacunku między uczniami a
społecznością.
Podejmowne są starania mające na celu to, aby uczniowie zyskali
świadomość ekologiczną, nauczyli się jakie zachowania są właściwe w
naturze oraz społeczeństwie i okazywali szacunek oraz uprzejmość
zarówno innym ludzion jak i otaczającemu ich środowisku.
Nacisk na kolejne lata
Umiejętność czytania i pisania – gmina przyjmie politykę czytania i
pisania
Strony internetowe oraz poszczególne szkoły udzielają
informacji i są na bieżąco aktualizowane w sprawach szkolnych
Wzmocnienie współpracy między domem a szkołą, także między
poziomami szkolnymi.
Wdrożenie świetlicy szkolnej, usług szkolnych oraz szkoły

Lepsze zachowanie
i samopoczucie

muzycznej.
Gmina przyjmuje politykę współpracy międzynarodowej.
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Warunki, technologia
oraz
zakwaterowanie

Wszystkim uczniom gminnym zagwarantowany jest
jednakowy dostęp do różnorodnych obiektów i przyjaznego
dla rozwoju środowiska, w którym brane będzie pod uwagę
bezpieczeństwo ucznia i ich różne potrzeby. Pracownicy
oraz uczniowie otrzymają sprzęt zgodny z przepisami BHP i
uznanymi nowoczesnymi praktykami szkolnymi.
Nacisk na kolejne lata:
Dzieci otrzymają dostęp do przedszkola od 12 miesiąca
życia.
Rozbudowa lokali szkolnych w odpowiedzi na problemy
mieszkaniowe i kształtowanie długoterminowych potrzeb
mieszkaniowych szkół.
Dostępne są rozbudowane usługi komputerowe dla szkół,
które są zgodne z nowoczesnymi metodami nauczania.
Bezpieczne i kreatywne środowisko w szkole i wokół niej

Różnorodne
obiekty
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Opieka oraz dobre
samopoczucie

Praca pedagogiczna na rzecz gminy opiera się na ideologii,
w której pielęgnuje się pozytywne wartoci życia. We
wszystkich działaniach szkolnych promujących dobre
zdrowie publiczne utrzymywany jest zdrowy styl życia
zgodnie ze społeczeństwem go promującym. Szkoły, w
porozumieniu z rodzicami/opiekunami, tworzą środowisko,
które zwiększa indywidualne możliwości uczenia się i
rozwoju uczniów.
Nacisk na kolejne lata:
Istnieć będzie silna praca profilaktyczna dla studentów i
pracowników.
Dobre samopoczucie i opieka uczniów i kadry , naczelną
zasadą w pracy szkolnej.
Wszyscy powinni brać aktywny udział w budowaniu
równego i sprawiedliwego społeczeństwa.
Stanowisko i służba pielęgniarki szkolnej są zgodne z
kryteriami Naczelnego Lekarza Krajowego.

Dobre zdrowie
publiczne

Dobrobyt i sytuacja uczniów mają
pierwszeństwo w ważnej roli szkoły,
jaką jest wsparcie w promowaniu
wszechstronnego rozwoju i aktywnego
uczestnictwa w społeczeństwie
demokratycznym.
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