Witamy w przedszkolu Krókur
Rozpoczęcie przedszkola to nowe doświadczenie zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców,
dlatego ważne jest aby mieć na uwadze to, w jaki sposób odbywa się proces adaptacji.
Ważne jest, aby zapewnić dziecku wystarczającą ilość czasu na początku jego okresu
przedszkolnego, aby nabrało ono poczucia bezpieczeństwa. Dziecko potrzebuje dużo czasu,
aby zapoznać się z przedszkolem, nowym otaczającym go środowiskiem, z nauczycielami
oraz innymi dziećmi. W trakcie procesu adaptacji ważne jest, aby rodzice poznali się z
nauczycielami i zapoznali się z systemem pracy w przedszkolu. W procesie adaptacji rodzice
biorą czynny udział w pracy z dzieckiem, a nauczyciele uczą się od rodziców nawyków i
metod, do których dziecko jest przyzwyczajone. Dzięki temu buduje się dobry fundament na
przyszłość.
Aby osiągnąć te cele, opracowaliśmy specjalny plan adaptacji, z którym rodzice zapoznaja się
na poczatku okresu przedszkolnego.
Gdy dzieci przemieszczają się pomiędzy oddziałami, leży to w rękach rodziców oraz
nauczycieli, aby upewnić się że wszystko idzie w dobrym kierunku, a plan jest należycie
przestrzegany. Celem jest, by dziecko zmieniło miejsce pomiędzy oddziłami tylko raz tj. z
oddziału młodszego do starszaków.
Dvalarsamningur – Umowa o opiekę nad dzieckiem w przedszkolu
Wszyscy rodzice podpisują umowę o pobyt w przedszkolu, gdy dziecko rozpozyna okres
przedszkolny. Zachęcamy rodziców, aby dobrze zapoznali się z warunkami umowy. W niej
można np. znaleźć informacje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy rodziców, aby
nie przekraczali określonego w umowie czasu. Godziny pracy pracowników są
zorganizowane zgodnie z czasem pobytu zawartym na umowie.
Að koma og fara – Przychodzenie i odchodzenie
Gdy dziecko przychodzi do przedszkola należy podążać za nim do sali zabawowej i przekazać
dziecko pracownikowi. Gdy dziecko jest odbierane ważne jest, aby powiadomić o tym
pracownika. Bardzo ważne jest, aby rodzice pożegnali dziecko. Tablice informacyjne
znajdujące się w szatni przedszkolnej przeznaczone są do przekazywania informacji
rodzicom/ opiekunom. Bądź na bieżąco z informacjami.
Veikindi og fjarvistir- Choroba i nieobecność
Prosimy o informację, w razie gdy dziecko nie pojawi się w przedszkolu ze względu na
chorobę lub z innych powodów. Najlepiej jest, aby dziecko było w pełni zdrowe po chorobie
zanim wróci do przedszkola, aby mogło w pełni uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych. Nie
możemy zająć się dziećmi, które muszą znajdować się w środku, dlatego że są bardzo chore.
Dzieci w tym czasie roznoszą choroby i mogą zarażać inne dzieci. Lekarze potwierdzili, że
dzieci nie chorują od przebywania na świeżym powietrzu i że dzieciom z przeziębieniem też
to nie szkodzi.
Óhöpp og slys – Nieszczęśliwe wypadki
Dzieci są bezpieczne w przedszkolu. Dwóch pracowników odpowiada za bezpieczeństwo
dzieci. Jeśli dojdzie do wypadku, jest to odnotowane w protokołach , które następnie są
używane, aby upewnić się czy w przedszkolu lub na placu zabaw nie znajdują się pułapki
wypadkowe.

