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WITAMY W 
DRAMMEN VGS!



Jedna z największych 
szkół w Norwegii



Czym cechuje się liceum w Drammen?



Tutaj możesz być sobą!



Dobre relacje

+

Wspolpraca

=

Fundament nauki



Grupy "medansvar"



Najwazniejsze dwa zadania szkoły

•Kształcić 

•Tworzyć



Otwarta arena i kluby

• Środy w nieparzystych 
tygodniach od 12.00

• Środy- parzyste tygodnie 
od 14.00

• Szkoła jest otwarta do 
21.00 od poniedziałku do 
czwartku



TEAMS i VIS                                  

Teams: 

- uczeń ma jedną grupę z każdego przedmiotu z informacjami od 
nauczycieli

- jedna wspolna grupa z informacjami dla wszystkich uczniów w szkole

Visma InSchool (VIS):

- Nieobecności, oceny, uwagi, podania, rozkłady lekcji.

- Rodzice mają dostęp do 18 roku życia ucznia

- Rodzice nie mają wstępu po ukończeniu przez ucznia 18 roku życia (za 
zgoda ucznia)



Visma InSchool



Dostęp rodziców dla 
uczniów poniżej 18 
roku życia

• Rozkład lekcji - aktualizowany co tydzień

• Klasy i grupy

• Oceny semestralne

Prywatność oznacza, że nie masz dostępu 
do:

• Nieobecnośći (bez szczegolow)

• Porządek i zachowanie

• Podania

Visma InSchool



Nieobecność - takie jest prawo i regulacja
• Wszystkie nieobecności na swiadectwie - dni i godziny

• Uczniowie sami wprowadzają nieobecność - z powodem

• Żadnych urlopów

• Nieobecnosc do 10 dni na dyplomie
‒ Przyczyny dobrostanu (poważna choroba, pogrzeb) 
‒ Praca polityczna 
‒ Sport na poziomie narodowym

Dwa rodzaje
Nieobecność na dyplomie (bez szczegolow)

- Nieobecność konkretna z limitem 10%

Brak oceny, jeśli jest więcej niż 10% nieudokumentowanych nieobecności 
(zaświadczenie lekarskie stanowi przykład dokumentacji)

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Powiadomienia
- W przypadku zagrozenia braku oceny w 

przedmiotach

- W przypadku nieobecności zbliżających się 
do limitu 

- W przypadku braku podstawy do oceny

- Porządek i zachowanie

• Powiadomienia są wysyłane pocztą 
elektroniczną do rodziców uczniów poniżej 
18 roku życia 

• Powiadomienie powinno być pomoca dla 
ucznia, aby mogl ja poprawic

• Zawiadomienie jest prawem ucznia



Viken viser vei. viken.no

OBSŁUGA UCZNIA
Doradcy zawodowi oraz pielęgniarki 
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oferty kierunkow

Vg1

Vg2+Vg3 nauki ścisłe 

Vg2+Vg3 język / nauki społeczne / 

ekonomia

Vg1-Vg3 Inspiro, Linia Badawcza, Drammen międzynarodowy 

Vg1-Vg3 Sport, sztuka, design i architektura

Vg1-vg2 
Sprzedaż, obsługa i turystyka

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Specjalista ds. Studiów

Avsluttende fag på Vg1:

Matematikk  P eller T

Naturfag

Engelsk

Samfunnsfag 

Geografi 

Avsluttende fag på Vg2:

Matematikk 2P / R1 / S1

Fremmedspråk

Programfag

Programfag

Programfag

Andre fag på Vg2:

Norsk

Kroppsøving

Historie

Avsluttende fag på Vg3:

Norsk skriftlig/muntlig/sidemål

Historie

Religion

Kroppsøving

Programfag

Programfag

Programfag

Uwaga! Przedmioty 
pojawiające się na 
swiadectwie są na 
czerwono

Andre fag på Vg1:

Norsk

Fremmedspråk

Kroppsøving



Przedmioty ścisłe

• Biologia 
• Fizyka 
• Chemia 
• Geologia
• Informatyka 
• Matematyka (S-mat / R-mat)



› Ekonomia
› Marketing i zarządzanie
› Prawoznawstwo
› Psychologia
› Socjologia i antropologia społeczna
› Wiedza społeczna
› Polityka i prawa człowieka
› Historia i filozofia
› Przedsiębiorczość
› Język angielski
› Turystyka i język
› niemiecki / francuski / hiszpański (ojczysty

język)
› Sport
› Zdjęcia i grafika
› Design i zrównoważony rozwój

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI



• Może przystąpić do prywatnego egzaminu z 
języka ojczystego

• Może zastąpić języki obce na VG1 i VG2 

• Może też zastąpić jeden przedmiot
programowy na VG3

• Udokumentuj kompetencje ucznia 

• Więcej czasu na inne przedmioty 

• Skontaktuj się z doradcą

Prywatny egzamin i język ojczysty



Uczeń musi sam wybrać przedmiot

• Ustawa o prawach dziecka § 32. Utdanning, medlemskap i 
foreiningar.

• Dzieci, które ukończyły 15 rok życia same decydują o wyborze 
edukacji, wstępowaniu lub opuszczaniu stowarzyszeń.



➢ Ogólna kompetencja naukowa 

Kwalifikuje do studiów na uczelniach wyższych.

➢ Specjalne wymagania wstępne

Kilka studiów (naukowych, takich jak doktor, 

architekt, inżynier) wymaga ukończenia 

jednej konkretnej kombinacji tematów, aby móc 

złożyć aplikacje.

➢ Pierwszy dyplom.

Zdane wszystkie przedmioty w ciągu 3 lat

Łatwiej dostać się na uniwersytet / uczelnię

Kwalifikacje i dyplomy studiów



Szkolne kanały informacyjne dla rodziców

Strona szkoly
• Drammen videregående skole (viken.no)

Informacje dla nowych uczniów/rodziców o szkole

Spotkanie /zebrania rodziców

Sytuacje awaryjne, np. Covid

Media społecznościowe
• https://www.facebook.com/Drammenvgs

Facebook i Instagram

E-mail i sms
- tylko ważne informacje przez sms 

- gotowość na wypadek sytuacji awaryjnych, zebrania

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

