
Witamy w 
przedszkolu!

Wspó praca z przedszkolem 
 

Rodzice maj  g ówn  odpowiedzialno  za 

wychowywanie dzieci. Przedszkole jest 

rodowiskiem uzupe niaj cym dla domu. Rodzice 

i przedszkole maj  mie  systematyczny kontakt 

w sprawie dobrego samopoczucia i rozwoju 

dziecka. Wspó praca ta ma stworzy  mo liwo  

budowania niezb dnego, wzajemnego 

zrozumienia dla dylematów, jakie mog  

powstawa , kiedy wzgl d na poszczególne 

dziecko nale y rozwa y  w stosunku do grupy 

dzieci. Aby zapewnie  wspó prac  z Rodzicami, 

ka de przedszkole musi mie  Rad  Rodziców i 

Komisj  ds. Wspó pracy.  

 

Rodzice maj  prawo do tego, by ich wys uchano i 

maj  mie  mo liwo  oddzia ywania  – zarówno 

jako poszczególni rodzi – jak i we wspó pracy. 

Od 1 sierpnia 2010 utworzono Narodow  

Komisj  Rodziców ds. Przedszkoli (FUB) – 

komisja ta ma by  g osem reprezentuj cym 

rodziców dzieci przedszkolnych na spotkaniach z 

politykami i innymi w adzami. Prosz  poczyta  

wi cej na temat FUB na: 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyh

eter/2010/Oppretter-nasjonalt-foreldreutvalg-for-

barnehager.html?id=610292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 
      

Aktalne linki: 

www.regjeringen.no 

www.fm-nett.no 

 

 

 Ministerstwo Edukacji 

(Kunnskapsdepartementet) 

Boks 8119 Dep, 0032 Oslo 

www.kd.dep.no 
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Plan ramowy tre ci programowej i 

zada  przedszkoli 
 

Dzia alno  przedszkoli w Norwegii regulowana 

jest Ustaw  o przedszkolach z  17 czerwca 2005 

nr. 65. W oparciu o t  ustaw  Ministerstwo 

Edukacji wyda o przepis dotycz cy planu 

ramowego tre ci programowej i zada  

przedszkola. Plan ramowy daje wytyczne 

odno nie warto ci, na których opiera si  

dzia alno  przedszkola, tre ci programowej i 

zada . Plan ramowy mo na pobra  tutaj: 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/reg/2

006/0001/ddd/pdfv/282023-rammeplanen.pdf 

 

 

Nowy paragraf o celach 2010 
Od sierpnia 2010 wprowadzony zostaje w ycie 

nowy paragraf o celach przedszkola. 

 

Cel przedszkola ustanawia, jak  rol   przedszkole 

odgrywa w spo ecze stwie  

i na jakich warto ciach ma opiera  si  dzia alno  

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole ma we wspó pracy i w porozu-

mieniu z domem zadba  o potrzeby dzieci, takie 

jak potrzeba opieki i zabawy, a tak e kszta towa  

proces uczenia si  i kultur  osobist  jako 

podstawy wszechstronnego rozwoju. Przedszkole 

ma opiera  swoj  dzia alno  na podstawowych 

warto ciach dziedzictwa oraz tradycji 

chrze cija skiej i humanistycznej, warto ciach 

takich jak szacunek dla godno ci cz owieka i 

przy-rody, wolno  duchowa, mi o  do bli -nich, 

wybaczenie, równo  i solidarno . Warto ci te 

wyra ane s  w ró nych religiach i 

wiatopogl dach i s  one zawarte w prawach 

cz owieka. 

 

Dzieci maj  mie  mo liwo  do wiadcza-nia 

rado ci tworzenia, zdziwienia i bada-nia 

otoczenia.  Maj  tak e si  uczy  dbania o siebie, 

innych i o przyrod . Dzieci maj  nabywa  

podstawow  wiedz  i rozwija  swoje 

umiej tno ci. Dzieci maj  mie   prawo do 

wspó dzia ania dopasowanego do ich wieku i 

predyspozycji. Przedszkole ma traktowa  dzieci z 

zaufaniem i sza-cunkiem oraz uznawa  warto  

w asn  dzieci stwa. Przedszkole ma przyczynia  

si  do dobrego samopoczucia i rado ci w trakcie 

zabawy i nauki oraz by  miejscem z wyzwaniami 

i bezpiecznym dla wspólnoty i przyja ni. 

Przedszkole ma promowa  demokracj  i 

równouprawnienie oraz przeciwdzia a  wszelkim 

formom dyskryminacji. 
 

 

 

 

 

Prawo do miejsca w przedszkolu 

Dzieci, które ko cz  rok najpó niej w ci gu 

sierpnia tego roku, na który sk ada si  wniosek o 

miejsce w przedszkolu, maj  na podstawie 

podania prawo do otrzymania miejsca w 

przedszkolu od sierpnia zgodnie z ustaw  i 

przepisami do niej. 

• Dziecko ma prawo do miejsca                  w 

przedszkolu w tej gminie, w której mieszka.  

• Gmina ma przeprowadza  przyj cia 

przynajmniej raz w roku. Termin sk adania 

poda  o przyj cie ustala gmina. 

(Ustawa o przedszkolach § 12a) 
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