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 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPŁATNEGO UCZESTNICTWA W CZĘŚCI ZAJĘĆ AKTIVITETSSKOLEN 

DLA KLAS 1- 2 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Wszystkie dzieci mające rozpocząć naukę w klasach 1. i 2. w szkole Ila mają w roku szkolnym 2021/2022 

możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Aktivitetsskolen (Aktywnej Szkoły, AKS) w częściowym 

wymiarze. Oferta ta obowiązuje od sierpnia 2021 r. 

Zakres bezpłatnego uczestnictwa w części zajęć AKS 

• 12 godzin tygodniowo, rozłożonych równomiernie w każdym dniu po szkole – co pomaga w 

zaplanowaniu zajęć i zapewnia wyższą jakość oferty. 

• 2 dni w tygodniu w czasie ferii i wakacji szkolnych (ferii jesiennych i zimowych, świątecznych i 

wielkanocnych oraz wszystkich tygodni 

wakacji letnich poza lipcem, kiedy AKS jest zamknięta). 

• w dniach szkolnego planowania i w dniach pomiędzy dniami wolnymi w czasie roku szkolnego uczeń 

może uczestniczyć w zajęciach AKS przez pół dnia (AKS może być zamknięta w czasie szkolnych 

dni planowania przez okres do dwóch dni w roku) 

 

Jeśli chcecie Państwo, żeby dziecko mogło uczestniczyć we wszystkich zajęciach wspierających naukę, 

można ubiegać się o pełne miejsce po obniżonej cenie. 

Pełne miejsce po obniżonej cenie 

Cena za pełne miejsce zależy od dochodów opiekunów i wynosi od 1041 miesięcznie. Dzięki pełnemu 

miejscu dziecko może uczęszczać do AKS zarówno przed lekcjami, jak i po lekcjach, a także we wszystkie 

dni w czasie ferii i wakacji (z wyjątkiem lipca). 

 

Poszerzony zakres uczestnictwa i lepsze umiejętności językowe 

AKS to alternatywne miejsce nauki, którego zadaniem jest wzmocnienie rozwoju umiejętności praktycznych 

i społecznych dzieci poprzez zabawę i naukę. AKS zapewnia kompleksową ofertę we współpracy ze szkołą.  

Podstawę treści oferty stanowią Plan ramowy i przepisy dotyczące AKS oraz poradnik „Współpraca między 

domem a szkołą” (Samarbeid hjem–skole). 

Celem bezpłatnego uczestnictwa w części zajęć AKS jest: 

• poszerzenie zakresu uczestnictwa w zajęciach AKS 

• wzmocnienie umiejętności językowych uczniów 

• podniesienie jakości AKS i zapewnienie takiej samej oferty każdemu dziecku 

Jak ubiegać się o miejsce w AKS 

Aby zapisać dziecko do AKS, opiekun musi skorzystać z portalu na stronie internetowej gminy Oslo 

www.oslo.kommune.no/skole-i-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen.  

Więcej informacji, które szkoły oferują nieodpłatne uczestnictwo w części zajęć AKS na stronie 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/. W razie 

jakichkolwiek pytań należy skontaktować się ze szkołą. 

Z poważaniem 

 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13332454-1561977774/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/28.06.2019-UDE_Rammeplan%20Aktivtetskolen%20Oslo.pdf
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-05-28-1285?q=aktivitetsskolen
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/
http://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/
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