Skóladeild Akureyrarbæjar
Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej, dla tych uczniów,
których islandzki nie jest językiem ojczystym.

Szkoła ________________________________________ dzień________________
Imię dziecka ___________________________________ kennitala _____________
Narodowość ___________________________________Język ________________
W jakim języku mówi się w domu? ______________________________________
Kiedy przyjechał uczeń, rodzina do Islandii? _______________________________
Czy podanie o kennitala zostało złożone? _________________________________
Jakiego wyznania jest rodzina ucznia? ____________________________________
Czy był uczeń w przedszkolu? _________
Szkole podstawowej? __________
Czy był uczeń pozytywnie nastawiony do szkoły? ___________________________
Czy zmienił uczeń szkołe na Islandii, jeśli tak to dlaczego? ___________________
___________________________________________________________________
Czy uczeń porozumiewa się w jakimś innym języku, poza swoim językiem
ojczystym? _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Czy umie uczeń czytać? W języku ojczystym? _____W innym? ________________
Umie uczeń pisać ? W języku ojczystym?________ W innym?_________________
Czy zna uczeń alfabet europejski? _____________________________________
Czy ma uczeń problemy z nauką, jeśli tak to dlaczego? _____________________
_________________________________________________________________
Czy był uczeń ewaluowany pod kątem nauki przez psychologa? _____________
__________________________________________________________________
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Czy ma uczeń jakieś uczulenie? _________________________________________

Czy miał uczeń jakiś poważny wypadek? _________________________________
___________________________________________________________________
Czy cierpi uczeń na jakąś chorobę, bierze lekarstwa? ________________________
___________________________________________________________________
Mocne strony ucznia oraz zainteresowania ________________________________
___________________________________________________________________
Jeśli uczeń jest w klasie 1-4, czy będzie On korzystał ze świetlicy? _____________
___________________________________________________________________
Czy mieszka uczeń z: Z rodzicami? __________
Z jednym z rodziców, z kim?__________
Z rodzicem i rodzicem zastępczym? ___________
Rodzeństwo_________________________________________________________
Rodzeństwo przyrodnie _______________________________________________

Imię ojca ____________________________________ kennitala ______________
Narodowość _____________________________________ Język ____________
Zawód przed przyjazdem do Islandii _____________________________________
Zawód obecny ______________________________________________________
Adres _____________________________________________________________
Tel_______________ Kom. _________________ Tel do pracy _______________
E-mail ____________________________________________________________
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Znajomość języków ojca, islandzki? Jakiś inny?
___________________________________________________________________
Imię matki __________________________________ kennitala _______________
Narodowość _____________________________________ Język _____________
Zawód przed przyjazdem do Islandii _____________________________________
Zawód obecny _______________________________________________________
Adres _________________________________________________________
Tel _______________ Kom _________________ Tel do pracy _______________
E-mail _____________________________________________________________
Czy porozumiewa się matka w innym języku niż język ojczysty? ________________
___________________________________________________________________

Krewni i znajomi w mieście
_____________________________________________Tel _________________
Kontakt _______________________________________Tel _________________
Tłumacz ______________________________________Tel__________________

Informacje z wcześniejszych szkół
___________________________________________________________________

Inne? ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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