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Witamy w szkole  

Skogmo Skole og Senter for tospråklig opplæring 

Oto ważne informację dla rozpoczynających naukę w naszej szkole. 

PLAN LEKCJI , który będzie przedstawiał rozkład zajęć w szkole 

 MANDAG 

PONIEDZIAŁEK 

TIRSDAG 

WTOREK 

ONSDAG 

SRODA 

TORSDAG 

CZWARTEK 

FREDAG 

PIATEK 

1. 08.30- 

    10.00 

 

     

2. 10.15- 

    11.15 

 

     

3. 12.00- 

    13.15 

 

  12.00   

 

 Do szkoły uczeń potrzebuje mieć tornister oraz piórnik z gumką i ołówkiem .Inne 

materiały otrzyma od nas w szkole. 

 Raz w tygodniu będzie rozdawany nowy plan zajęć, który będzie zawierał informacje 

co będziemy robić w szkole każdego dnia Będzie również zawierał informacje na 

temat zadania domowego oraz innych ważnych rzeczy. Jest bardzo ważne, aby rodzice 

sprawdzali plan tygodniowy . Jeśli coś jest nie zrozumiale proszę o kontakt z nami. 

 Uczniowie otrzymują zadania domowe co tydzień. W planie zajęć jest napisane jakie 

jest zadanie domowe. Zadania te odrabiamy w domu i rodzice są odpowiedzialni za 

dopilnowanie aby dzieci odrabiały lekcje. Jeśli coś jest trudne proszę o kontakt z nami 
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 Dziecko potrzebuje obuwia zmiennego w szkole. Mogą to być buty sportowe , kapcie . 

  Przerwy między zajęciami, dzieci spędzają na dworze codziennie niezależnie od 

pogody. Dlatego uczeń musi mieć odpowiednie ubranie na dwór również kiedy jest 

brzydka pogoda .Dlatego dziecko potrzebuje kurtki przeciwdeszczowej , spodni oraz 

kaloszy . Zimą dziecko będzie potrzebowało czapki rękawiczek odpowiednich 

ciepłych ubrań na dwór. 

 Dobrym rozwiązaniem dla dzieci jest posiadanie podstawowych ubrań na zmianę w 

razie przemoczenia w ciągu dnia. Dziecko może posiadać torbę z zapasowymi 

spodniami , swetrem , bielizną, która będzie na miejscu dziecka w szkolnej 

garderobie. 

 Dziecko potrzebuje mieć ze sobą drugie śniadanie. Nie wolno przynosić do szkoły 

słodyczy ani słodkich napoi. 

Jest możliwość zakupienia mleka w szkole . Jeśli jesteś zainteresowany zmówieniem 

mleka zapytaj o formularz . 

 W przypadku nieobecnosci nalezy powiadomic szkole w nastepujace sposoby: 

Przeslac email na ten adres postmottak.skogmo.skole@ullensaker.kommune.no. Jesli 

jest to nie jest mozliwe zadzwon do szkoly - 66109300 før kl. 0815. 

 W przypadku choroby dziecka konieczna jest pisemna informacja dla nauczyciela na 

następny dzień po powrocie aby usprawiedliwić nieobecność. Informacje dla 

nauczyciela można wpisywać w dzienniczek , który uczeń otrzyma w szkole 

Wszystkie nieobecności są notowane. 

W przypadku potrzeby wolnego dnia z zajęć, rodzic musi powiadomić nauczyciela, a 

informacje tą może zapisać w dzienniczku. 

Jeśli nieobecność ma być dłuższa niż jeden dzień , wówczas konieczne jest 

wypełnienie odpowiedniego formularza i powiadomienie szkoły. 

 

  Proszę o kontakt jeśli są pytania dotyczące nauczania oraz lekcji czy innych 

praktycznych rzeczy. 
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