
 

 
 

 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRACY POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOŁY W 

MOSS IM. JANA BRZECHWY. 

 
1. Szkoła pracuje w oparciu o przepisy prawa oświatowego Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół oraz stosownych przepisów wykonawczych do polskiej Ustawy Prawo 

Oświatowe  z dnia 1 września 2017 r oraz  wewnątrzszkolnego systemu, który jest 

modyfikowany w miarę potrzeb uczniów oraz wewnątrzszkolny system oceniania 

dostępny na stronie szkoły w zakładce dokumenty do pobrania. 

2.  W szkole zapewnione są bezpieczne, higieniczne i estetyczne warunki nauki 

i pracy. 

3.  Organami szkoły, które mają wpływ na jej działalność i ściśle ze sobą współpracują 

są:  Zarząd Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców 

4. Pracownicy zatrudniani  są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami na umowę 

zlecenie w formie wolontariatu, w języku polskim i norweskim. Nauczyciele 

otrzymują zwrot kosztów dojazdu.  

5. Nauczyciele systematycznie dokształcają się, podnosząc swoje kwalifikacje w 

oparciu o szkolenia zewnętrzne on/ line ( Ersamus) lub metodyczno- dydaktyczne, 

które odbywają się w szkole. Szkolenia są obowiązkowe. 

6. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi oraz 

samorządowymi. 

7. Społeczność szkoły bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych 

i państwowych oraz kultywuje tradycje i ceremoniał szkolny. 

8. Corocznie modyfikowana jest oferta edukacyjna szkoły – dostosowywana jest do 

potrzeb „rynku edukacyjnego”. (różnorodne kółka zainteresowań) 

9. W szkole wprowadzane i realizowane są innowacje pedagogiczne. (aktywizujące 

metody pracy na lekcjach, międzynarodowe konkursy) 



10. Szkoła prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla rodziców 

11. Nauczyciele opracowują plany pracy na każdy rok szkolny oraz wspólnie 

wypracowują procedury dotyczące postępowania w sytuacjach problemowych. 

12.Szkoła stara się jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych w 

ramach projektu edukacyjnego "Alfa i Omega" 

13. Systematycznie badane i opracowywane są efekty pracy dydaktycznej            

i wychowawczej nauczycieli poprzez hospitacje. 

14. W szkole działa klasa językowo- adaptacyjna, która ma na celu naukę języka 

polskiego od podstaw.  

15. Nauczyciele systematycznie przygotowują sprawozdania ze swojej  pracy w 

klasie.  

16. Szkoła systematycznie doposażona jest w potrzebne i nowoczesne  pomoce 

dydaktyczne. 

 W szkole panuje przyjemna atmosfera i klimat sprzyjający realizacji wszystkich 

celów. 


