
 

 

Selfoss, dnia 13 marca 2020 r. 
 

Drogi Słuchaczu! 

W związku z zakazem zgromadzeń o charakterze publicznym ustanowionym przez Ministra Zdrowia 

spowodowanym panującym wirusem COVID-19, który wchodzi w życie 16 marca br., wprowadzone 

zostaną niniejsze ograniczenia działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego „Fræðslunet 

Suðurlands”: 

• Język islandzki dla obcokrajowców 

Wszystkie kursy, które odbywają się w tym momencie, zostaną odroczone, czyli słuchacze 

nie będą stawiać się na zajęcia od 16 marca do świąt Wielkanocnych. Szczegóły na temat 

możliwej kontynuacji kursów, a także ich zakończenia, zostaną przekazane między 16 a 20 

marca br. Zapytania w tej sprawie prosimy kierować pod numer telefonu 560 2030 lub na 

adres e-mailowy steinunnosk@fraedslunet.is 

• Kursy aktywności zawodowej (Wypalenie zawodowe, Informatyka, Stökkvarinn). 

Wszystkie kursy, które odbywają się w tym momencie, zostaną odroczone, czyli słuchacze nie 

będą stawiać się na zajęcia od 16 marca do Świąt Wielkanocnych. Szczegóły na temat 

możliwej kontynuacji kursów, a także ich zakończenia, zostaną przekazane między 16 a 20 

marca br. Zapytania w tej sprawie prosimy kierować pod numer telefonu 560 2030 lub na 

adres e-mailowy dyrfinna@fraedslunet.is 

• Kierunki Szkoły Średniej FA (Opieka socjalna, Opieka przedszkolna i pomoc szkolna, 

Kształcenie zawodowe w dziedzinie opieki nad niepełnosprawnymi oraz Przygotowanie 

do edukacji w szkole wyższej) 

Planuje się możliwą zmianę na czas określony trybu kształcenia powyższych kierunków na tryb 

zaoczny. Sposób realizacji trybu kształcenia wraz z konsultacją i instrukcjami dla uczniów 

zostaną opracowane w dniach między 16 a 20 marca br. Zapytania w tej sprawie prosimy 

kierować pod numer telefonu 560 2030 lub na adres e-mailowy eydis@fraedslunet.is 

• Kursy dla niepełnosprawnych 

Wraz z dniem 16 marca wszystkie kursy uważa się za zakończone, czyli słuchacze nie będą 

stawiać się na zajęcia. Szczegóły zostaną przekazane w dniach między 16 a 20 marca br. 

Zapytania w tej sprawie prosimy kierować pod numer telefonu 560 2030 lub na adres e-

mailowy liljaoss@fraedslunet.is 

• Doradztwo szkole oraz ocena kompetencji 

Wszelkie prace związane z oceną kompetencji oraz doradztwo zawodowe zostaną 

zawieszone w dniach między 16 a 20 marca br. Szczegóły na temat sposobu realizacji 

zostaną ogłoszone przed 20 marca br. Zapytania w tej sprawie prosimy kierować pod numer 

telefonu 560 2030 lub na adres e-mailowy eydis@fraedslunet.is / solveig@fraedslunet.is. 
 

Wszelkie informacje na temat szczegółowego toku postępowania Centrum Kształcenia Ustawicznego 

„Fræðslunet Suðurlands” w najbliższych dniach i tygodniach zostaną przesłane do każdego słuchacza 

za pomocą wiadomości e-mail oraz ogłoszone na stronie www.fraedslunet.is , jak i na szkolnej stronie 

Facebooka. 

Telefon 560 2030 czynny w dni od poniedziałku do czwartku o godz. 9:00 – 16:30 oraz w piątki o 

godz. 09:00 – 15:00. 

Z nadzieją, że w związku z zaistniałą sytuacją okażą Państwo 

nam zrozumienie, Dyrektor Szkoły 

Eyjólfur Sturlaugsson
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