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Różne informacje

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci 6-16 lat.

Zapisy uczniów do szkół podstawowych i świetlic 
na Mín Árborg.

Można również, jeśli się chce, zapisać dzieci na 
obiady szkolne, owoce i mleko.

Uczniowie są przydzielani do szkół według 
swojego miejsca zamieszkania. Więcej informacji 
na temat systemu edukacji każdej szkoły można 
znaleźć na stronie internetowej gminy.

Uczniowie otrzymują w  szkole wszystkie 
podręczniki.

Uczniowie otrzymują w szkole artykuły 
papiernicze/przybory szkolne.

Uczniowie muszą mieć ze sobą strój kąpielowy, 
ręcznik, odzież sportową oraz obuwie sportowe.

Kiedy uczeń rozpoczyna naukę w szkole, rodzice 
otrzymują informacje o zebraniach rodziców, 
imprezach klasowych oraz innych wydarzeniach 
związanych z byciem uczniem w szkole.

Zobacz także kalendarz szkolny na stronie 
internetowej szkół podstawowych.

 

 
Mín Árborg

Prezentacja

Proszę wejść na stronę internetową gminy  
www.arborg.is

U góry z prawej strony znajduje się Mín Árborg

Logowanie 
Można zalogować się za pomocą elektronicznego 

podpisu (rafræn skílriki) lub klucza “íslykill”. 

Na Mín Árborg znajdują się podania do przedszkoli, 
szkół podstawowych, o obiady szkolne, o świetlicę 

oraz o dofinansowania do zajęć rekreacyjnych.          

Gmina Árborg   
Szkoły  

podstawowe
Barnaskólinn w  

Eyrarbakki i  
Stokkseyri 

Stekkjaskóli 
Sunnulækjarskóli  

Vallaskóli

Fjölskyldusvið Árborgar
Austurvegi 2 | 800 Selfoss

Telefon | 480 1900
Strona | www.arborg.is 

E-mail | skolathjonusta@arborg.is
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Szkoły podstawowe 
Gmina Árborg

Barnaskólinn w Eyrarbakki i Stokkseyri

Barnaskólinn w Eyrarbakki i Stokkseyri jest najstarszą 

nieprzerwanie działającą szkołą podstawową na Islandii. 

Funkcjonuje niezmiennie od 25 października 1852 r. 

Podstawowe wartości polityki szkoły wpisują się w myśl 

przewodnią szkoły a są nimi: pozytywność, ambicja, szacunek, 

uczciwość. 

Szkoła jest szkołą promującą zdrowie i kładzie duży nacisk na 

przedmioty praktyczne i  

artystyczne.

Dzień szkolny: 
1. - 10. klasy godz. 08:15 - 13:55

Telefon| +354 480 3200 

E-mail | barnaskolinn@barnaskolinn.is 

Storna | www.barnaskolinn.is 

ŚWIETLICA                                                                              
Stjörnusteinar 

Przeznaczona jest dla uczniów klas 1. - 4., po zajeciach 

lekcyjnych  do godz. 16.30 

(za pobyt w świetlicy pobierana jest opłata).

www.arborg.is/ibuar/fristund-og-sundlaugar/fristundir/

stjornusteinar-a-stokkseyri

Stekkjaskóli

Nowa szkoła podstawowa, która rozpocznie działalność  

jesienią 2021 roku.  

Szkoła będzie znajdować się w nowej dzielnicy przy 

Björkurstykki.

Sunnulækjarskóli

Sunnulækjarskóli działa od 2004 r. Wydział specjalny okręgu 

południowego, Setrið, znajduje się w Sunnulækjarskóli. W 

Sunnulækjarskóli dzieci uczą się według indywidualnego programu 

nauczania. 

Oznacza to, że nauka każdego ucznia jest dostosowana do jego 

możliwości i zdolności. Praca wykonywana jest zgodnie z ideologią: 

Wychowanie do Odpowiedzialności. Celem jest, aby społeczność uczącą 

się w  Sunnulækjarskóli charakteryzowała radość, przyjaźń i wolność. 

Wszyscy nauczyciele w szkole  

współpracują razem w zespołach.

Dzień szkolny: 

1. - 4.  klasy godz. 08:10 - 13:00 

5. - 7. klasy godz. 08:10 - 13:40 

8. - 10.  klasy godz. 08:10 - 14:30 różnie, w zależności od dni 

Telefon| +354 480 5400 

E-mail | sunnulaekjarskoli@sunnulaekjarskoli.is 

Storna | www.sunnulaekjarskoli.is 

 
ŚWIETLICA  

Hólar 

Przeznaczona jest dla uczniów klas 1. - 4., po zajęciach lekcyjnych do 

godz.16:30   

(za pobyt w świetlicy pobierana jest opłata). 

www.arborg.is/ibuar/fristund-og-sundlaugar/fristundir/sunnulaekjar-

skoli

Vallaskóli 

Vallaskóli powstała 1 sierpnia 2002 z połączenia dwóch szkół 

w Selfoss, Sólvallaskóla oraz Sandvíkurskóla. Szkoła jest więc 

nową szkołą na starym fundamencie.

Mottem szkoły jest: szacunek, wiedza, radość życia. Pod 

auspicjami tych wartości szkoła ustanowiła różne polityki, 

takie jak polityka wychowawcza, polityka oceniania i polityka 

samooceny.

Dzień szkolny: 

1. - 4. klasy godz. 08:10 – 12:40 

5. - 7. klasy godz. 08:10 - 13:40 

8. - 10.  klasy godz. 08:10 - 14:10

Telefon| +354 480 5800 

E-mail | vallaskoli@vallaskoli.is 

Storna  | www.vallaskoli.is

ŚWIETLICA  

Bifröst 

Znajduje się w oddzielnym budynku obok Sólvalla, naprzeciwko 

Valhöll. Przeznaczona jest dla uczniów klas  1. - 4., po zajęciach 

lekcyjnych do godz.16:30  

(za pobyt w świetlicy pobierana jest opłata) 

www.arborg.is/ibuar/fristund-og-sundlaugar/fristundir/

vallaskola


