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Algarheim skole 
Oscar Christensens veg 20       
2056 Jessheim      
Tlf 969 43 650 
 
e-post:  Postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no 

 
 

WITAMY W NASZEJ KLASIE  

Tutaj przedstawiamy informacje dla uczniów zaczynajacych nauczanie  w naszej klasie w 
Algerheim szkole. 
 
 
PLAN LEKCJI w szkole. 
 

 PONIEDZIALEK WTOREK SRODA CZWARTEK PIATEK  

1. 0830- 
    1030 
 

X X X X X 

2. 1115- 
    1245 
 

X X Koniec zajec 
12.15 
 

X X 

3. 1300- 
    1400 
 

 X  Koniec zajec 
13.30 

 

 

 Potrzebujesz szkolny plecak i piórnik a w nim ołówek i gumka.Inne materialy szkolne 

ucze otrzyma w szkole. 

 Otrzymasz plan lekcji na poczatek, kazdego tygodnia.Na planie lekcji jest opisane co 

bedziesz robil w szkole kazdego dnia.Na planie lekcji znajduja  sie równiez informacje dla 

rodziców oraz zadanie domowe dla uczniów.Jesli cos jest nie jasne na planie lekcji 

prosze o kontakt. 

 Zadanie domowe zadawana jest w kazdym tygodniu. Na planie lekcji opisane jest 

wszystko dokladnie na kazdy dzien.Zadanie domowe trzeba odrabiac w domu .Rodzice 

biora odpowiedzialnosc za to aby dziecko odrobilo lekcje .Jesli cos jest niezrozumiale 

prosze o kontakt. 

 Potrzebujesz butów na zmiane To moga byc sandaly , kapcie ,buty sportowe albo inne 

które mozna uzywac w srodku. 

 Mamy przerwy zawsze na zewnatrz niezaleznie od pogody Dlatego bardzo wazne jest 

aby dziecko mialo przeciwdeszczowa kurtke,spodnie oraz kalosze .Zima dziecko 

potrzebuje cieplego ubrania rekawiczki czapke i szalik i cieple buty. 
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 Dobrze jest jesli uczen ma bielizne  i inne czesci garderoby na zmiane W przypadku 

przemoczenia ubran na przerwie.Ubrania na zmiane mozna zostawic w reklamówce w 

szkole.  

 Uczen potrzebuje do szkoly drugie sniadanie.Zabronione jest przynoszenie do szkoly 

ciastek , cukierków i slodkich napoji 

 

Jest mozliwosc zakupienia mleka w szkole dla dzieci.Mleko mozna zamówic na stronie 

www.skolelyst.no. 

 

W przypadku nieobecnosci dziecka konieczne jest poinformowanie o tym szkole . 

Prosze wyslac meila na adres postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no. 

Jesli to jest niemozliwe prosze zadzwonic pod numer telefonu 96943650 przed godzina 

8.15. 

Nieobecnosc zawsze jest odnotowana. 

 

W przypadku potrzeby wolnego dnia konieczne jest poinformowanie o tym nauczyciela. 

Jesli nieobecnosc dotyczy kilku dni konieczne jest wypelnienie podania na osobnym 

formularzu o wolne din. 

 

Skontaktuj sie z nami jesli masz jakies pytania dotyczace nauczania ,zadan domowych 

czy praktycznych spraw. 

Numer telefonu 969 43 650/48118919. 

 

.   
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