
O przedszkolu 

 

Heilsuleikskólinn Krókur zostało otwarte 5 lutego 2001 roku i jest niezależnym przedszkolem 

prowadzonym przez Skólar ehf., z umową o świadczenie usług z miastem Grindavik. W 

przedszkolu obowiązują głównie te same zasady jak w innych przedszkolach miasta Grindavik 

( zasady przyjęcia oraz opłat). W szkole znajduje się 5 pokoi do zabaw, przestrzeń ogólna z 

jadalnią, sala do gimnastyki, plac zabaw, dwie szatnie, pomieszczenie pracownicze, kuchnia 

oraz magazyn. Całkowita powierzchnia przedszkola to 734 m2,  powierzchnia zabawowa to 

467 m2. Działka, na której znajduje się przedszkole wynosi 3740 m2. 

Przedszkole może pomieścić około 110 dzieci w wieku od 18 miesięcy do 6 lat. Grupy 

wiekowe wyglądają następująco : dzieci od 18 miesięcy do 3/4 lat są razem w oddziale, a dzieci  

w wieku 3/4 do 6 lat razem w innym oddziale.  Oferowane jest od 4 do 8 godzin opieki, ale 

można dodatkowo wykupić tzw. otwarcie i zamknięcie , czyli 15 minut przed i po ustalonym 

w umowie czasie.    

Praca szkoły opiera się na głównych założeniach ideologii, która kładzie nacisk na różnorodne 

zdolności i zainteresowania dzieci, troskę, pozytywną komunikację i dobre samopoczucie. 

Głównymi obszarami zainteresowania szkoły są promowanie zdrowia, edukacja ekologiczna, 

pozytywna i konstruktywna komunikacja oraz swobodna zabawa. 

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.  

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 całym 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.  

Naszą wizją na przyszłość jest zbudowanie społeczności ukierunkowanej na naukę, w której 

wszyscy czują się dobrze i szczęśliwie. W ten sposób zarówno dzieci jak i personel będą lepiej 

przygotowani do realizacji bieżących zadań oraz do wykorzystywania swojego doświadczenia 

w konstruktywny sposób dziś jak i w przyszłości.  

 

 


