Przedszkole i szkoła w gminie Hässleholm
Wydział ds. dzieci i szkolnictwa odpowiada za przedszkola, opiekę pedagogiczną,
opiekę pozalekcyjną, szkolnictwo podstawowe, szkolnictwo na poziomie
licealnym, szkolnictwo specjalne oraz edukację w zakresie kultury.
W czasie kiedyprawny opiekun dziecka pracuje lub studiuje, dziecko aż do
ukończenia 12 lat ma prawo do miejsca w przedszkolu, świetlicy lub do opieki
pedagogicznej. Dzieciom w wieku 1-6 lat, przysługuje prawo do opieki nawet jeśli
rodzic jest bezrobotny i poszukuje pracy, albo zajmuje się młodszym rodzeństwem
w domu. Za miejsce w przedszkolu i świetlicypobierana jest opłata. Dzieci w
wieku 3-6 lat mają prawo do bezpłatnego miejsca w przedszkolu w zakresie
piętnastu godzin tygodniowo.
W Hässleholm funkcjonuje dwadzieścia pięć szkół podstawowych wraz z
świetlicami, około pięćdziesięciu przedszkoli i jedno liceum.
Nauczanie specjalne realizowane jest w kilku szkołach podstawowych, a dla
uczniów w wieku licealnym z zaburzeniami rozwojowymi dostępnejest liceum
specjalne. Wszystkie dzieci mieszkające w Szwecji objęte są obowiązkiem
szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, zaś szkoła jest bezpłatna. Prawny
opiekun dziecka odpowiada za obecność dziecka w szkole.
Od roku, w którym dziecko kończy sześć lat ma ono zagwarantowane miejsce w
szkole zlokalizowanej w pobliżu miejsca zamieszkania. W pierwszym roku dziecko
uczęszcza do klasy przedszkolnej. Uczęszczanie do klasy przedszkolnej nie jest
obowiązkowe, ale większość dzieci w Szwecji korzysta z przygotowania do
edukacji szkolnej, które oferuje klasa przedszkolnaW roku, w którym dziecko
kończy siedem lat rozpoczyna się dziewięcioletni obowiązek szkolny szkoły
podstawowej.
Po ukończeniu szkoły podstawowej istnieje możliwość wybrania szkoły średniej
lub, pod warunkiem ukończenia 19 lat, innego typu wykształcenia. Hässleholm
oferuje uczniom przybywającym do Szwecji w wieku 16-20 lat, kształcenie w
Centrum Młodzieży. Centrum Młodzieży jest to przygotowawcza szkoła średnia,
kładąca nacisk na naukę języka szwedzkiego. W Centrum Młodzieży uczniowie
mają, poza nauką języka szwedzkiego, możliwość nauki innych przedmiotów, w
celu osiągnięcia kompetencji do nauki w liceum. Aby spełnić wymogi
kompetencyjne szkoły średniej wymagane są oceny z ośmiu przedmiotów, w tym
obowiązkowy z przedmiotu „Język szwedzki, jako język obcy”. Wymagania
kompetencyjne opisane są na stronie http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-

och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som-andrasprak
Zależnie od odległości między domem a szkołą, oferowany jest bezpłatny
transport. Prawny opiekun dziecka ma prawo wybrać inną szkołę dla swojego
dziecka, wówczas jednak pokrywa osobiście koszty transportu dziecka do i ze
szkoły.
W przedszkolu i szkole podawane są bezpłatne posiłki dla uczniów. Posiłki można
dostosować do wymagań zdrowotnych lub religijnych.
W szkole podstawowej i szkole średniej jest na miejscu pielęgniarka i lekarz
szkolny, a także psycholog szkolny i kurator.

Regulamin i równouprawnienie
W celu zapewnienia przedszkolu/szkole dobrej atmosfery i rozwoju, w każdej
jednostce obowiązuje regulamin i plan równouprawnienia, dotyczącywszystkich
pracowników i uczniów.
W szkole jest prawnie zabronione dyskryminowanie kogokolwiek ze względu na
płeć, pochodzenie etniczne, preferencje seksualne, wyznanie, niepełnosprawność,
wiek, lub tożsamość płciową i jej wyrażanie.
Zabronione jest traktowanie w sposób poniżający i uwłaczający. W
szkole/przedszkolu przemoc jest zabroniona zarówno w formie fizycznej jak i
słownej. Rozwiązujemy konflikty rozmawiając ze sobą. Zawsze w pobliżu są
dorośli.

Współpraca między domem a przedszkolem lub szkołą
Prawny opiekun dziecka jest zawsze mile widziany z wizytą w przedszkolu, szkole
i na świetlicy. Współpraca rodzica z przedszkolem/szkołą jest istotna dla rozwoju i
poczucia bezpieczeństwa dziecka. W szkole otrzymacie Państwo kod do programu
komputerowego Schoolsoft, gdzie będzie można znaleźć informacje zarówno o
postępach w nauce swojego dziecka, jak i ogólne informacje o tym, co dzieje się w
szkole.
Przedszkole/szkoła sprawuje nadzór nad opieką nad dzieckiem. Jeśli Państwa
dziecko ma być nieobecne w szkole/przedszkolu, trzeba o tym powiadomić przed
rozpoczęciem zajęć szkolnych. Szkoła zobowiązana jest skontaktować się z policją
lub służbami socjalnymi, jeśli nie uda nam się skontaktować z rodzicem w związku

z nieusprawiedliwioną nieobecnością dziecka. Ma to na celu zapewnienie
bezpieczeństwa dziecka i dlatego też ważne jest, aby przedszkole/szkoła posiadały
aktualne dane kontaktowe.
W przedszkolu/szkole rodzice są zapraszani na spotkania i rozmowy dotyczące
rozwoju dziecka w kierunku tych celów i kryteriów które je obowiązują.
Prawny opiekun zawsze może przedstawić swoje zdanie i opinię na sprawy
szkolne. Poprzez szkolny organ współpracy, radę rodziców/ stowarzyszenie
rodziców / lokalny zarząd, rodzic ma możliwość kształtowania opieki szkolnej
wspólnie z innymi rodzicami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szkół i przedszkoli w Hässleholm proszę
odwiedzić stronę www.hassleholm.se
Więcej informacji o przedszkolu i szkole w Szwecji zawartych jest w broszurze
Urzędu ds. Szkolnictwa, Przedszkole jest dla Twojego dziecka i Szkoła jest dla
Twojego dziecka oraz Świetlica jest dla Twojego dziecka. Broszury te można
otrzymać podczas rozmowy wstępnej w przedszkolu/ szkole dziecka.

Nauka języka ojczystego
Uczeń mający opiekuna z innym językiem ojczystym niż szwedzki,ma możliwość
nauki języka ojczystego, jeżeli:
1. język ten jest używany do komunikacji w domu.
2. uczeń ma podstawowe umiejętności w tym języku.
Decyzję o nauce języka ojczystego podejmuje dyrektor. Warunkiem nauki języka
ojczystego jest wniosek ze strony,co najmniej, pięciu uczniów w gminie, oraz
dostępność odpowiedniego nauczyciela.
Uczniom reprezentującym mniejszości narodowe oferuje się naukę języka
ojczystego, nawet jeśli język ten nie jest językiem codziennego użytku. Nauczanie
w językach mniejszości narodowych oferuje się niezależnie od liczby uczniów.

Szwedzki jako język obcy
Przedmiot o nazwie „Szwedzki, jako język obcy” zastępuje, na mocy decyzji
dyrektora szkoły „Język szwedzki” dla:
1. uczniów, którzy mają inny język ojczysty niż szwedzki
2. uczniów, którzy mają szwedzki jako język ojczysty i przeszli ze szkół za granicą
3. uczniów, którzy są imigrantami i mają szwedzki jako język kontaktu codziennego
z jednym z opiekunów.

Prawo do nauki języka szwedzkiego jako języka obcego obowiązuje niezależnie od
poziomu zaawansowania ucznia, gdyż wszyscy uczniowie mają prawo do nauki
wedle swoich własnych uwarunkowań. Ocena z przedmiotu„Szwedzki, jako język
obcy”, jest równoważna z oceną z przedmiotu „Język szwedzki”. Przedmiot ten
może być realizowany na przestrzeni wszystkich lat nauki w szkole.

Poradnictwo szkolne w języku ojczystym
Poradnictwo szkolne to pomoc dla ucznia, który ma taką potrzebę. Pomoc ta może
być świadczona w różnych formach, w zależności od sytuacji ucznia.

