
STATUT SZKOŁY 

Foreningen Barna Polen 

Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Brzechwy w Moss  

 

Art. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1. Szkoła nosi nazwę Foreningen Barna Polen (Stowarzyszenie Dzieci Polsce) Polska Sobotnia Szkoła 

im. Jana Brzechwy, zwana dalej także Szkołą lub zamiennie Foreningen Barna Polen.  Siedzibą Szkoły 

jest miasto Moss w Norwegii.  

§2.Organem założycielskim i prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Foreningen Barna Polen, zwane 

dalej także Stowarzyszeniem z siedzibą w Moss zarejestrowane w rejestrze w rejestrze 

Frivillighetsregisteret w Norwegii 

§3. Celem działalności Stowarzyszenia Foreningen Barna Polen oraz Szkoły jest : 
 

 nauczanie  języka  polskiego,  historii  i  geografii Polski,   
 przygotowanie   dzieci   do  egzaminów   kwalifikacyjnych  z   języka  polskiego   i   

angielskiego, 

 przekazywanie  informacji  na  temat  tradycji  i  zwyczajów  polskich   wśród  dzieci  

przebywających  na emigracji,  

 organizowanie konkursów  międzynarodowych z udziałem szkół z Polski i z zagranicy oraz 

konkursów wewnętrznych organizowanych przez nauczycieli 

 zajęcia plastyczne,  muzyczne,  taneczno - gimnastyczne, historyczne, teatralne, szachowe 

 wymiana  dzieci  ze  szkołami  z   Polski  oraz  ścisłe kontakty  z  macierzą  (Polską)  poprzez  

przeprowadzanie  szkoleń  i  warsztatów  dla  dzieci oraz  kadry pedagogicznej a także 

zainteresowanych rodziców. 

 

§4. Stowarzyszenie Foreningen Barna Polen jest instytucją edukacyjno-wychowawczą, niezależną, 

niedochodową, o charakterze społecznym, działającą według funkcjonujących zasad prawa norweskiego 

dotyczących stowarzyszeń /foreningsrettslige prinsipper/ 

 §5. Podstawą prawną działalności Szkoły i Stowarzyszenia jest niniejszy Statut, zatwierdzony w dniu 

25.01.2014 roku przez Zarząd Stowarzyszenia Foreningen Barna Polen. 

§6. Dopełnieniem Statutu mogą być regulaminy i postanowienia, które nie mogą być sprzeczne z 

założeniami Statutu.  

 

 

 



Art. II. ORGANIZACJA SZKOŁY 

§1. Społeczność Foreningen Barna Polen, zwanej dalej także społecznością szkolną tworzą wszyscy 

uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele, dyrekcja.  

§2. W ramach społeczności szkolnej rozróżnia się następujące podmioty działające na rzecz Szkoły:  

1. Dyrektor Szkoły 

2. Wicedyrektor oddziału szkolnego i przedszkolnego 

3. Koordynator ds. dydaktycznych  

4. Koordynator konkursów międzynarodowych  

5. Rada pedagogiczna  

6. Koordynator ds. finansowych  

7. Koordynator ds. reklamy  

8. Przewodniczący Rady Rodziców 

9. Rada Rodziców  

AD 1. Dyrektor Szkoły 

 Pełnienie funkcji reprezentacyjnych Szkoły 

 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Foreningen Barna Polen /Årsmøte/ 

 Odpowiedni dobór grona pedagogicznego z wymaganymi kwalifikacjami nauczycielskimi po 

studiach pedagogicznych magisterskich lub licencjackich 

 Dbanie o prawidłowy proces przebiegu nauczania 

 Tworzenie wytycznych dotyczących programów nauczania i scenariuszy zajęć.  

 Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej  

 Organizowanie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych dla grona pedagogicznego.  

 Organizowanie konkursów międzynarodowych oraz utrzymywanie kontaktów ze szkołą w 

Bristolu, w Warszawie i Porębie Spytkowskiej oraz Szkolnym Punktem Konsultacyjnym w Oslo  

AD 2.1.Wicedyrektor oddziału szkolnego- obowiązki : 

 Wyznaczanie zastępstw nieobecnych nauczycieli  

 Dbanie o prawidłowy przebieg procesów kształcenia i wszystkich oddziaływań dydaktycznych  

 Funkcje reprezentacyjne Szkoły  

 Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej  

 Opracowanie planu zajęć na cały rok szkolny  

 Rozliczanie nauczycieli klas 0- VI z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych Szkoły 



 Inspiracja i organizacja całokształtu pracy wychowawców klas II - VI, czuwanie nad 

prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawowanie szczególnej opieki nad młodymi 

wychowawcami 

 

AD 2.2. Wicedyrektor oddziału przedszkolnego-  obowiązki : 

 Wyznaczanie zastępstw nieobecnych nauczycieli  

 Dbanie o prawidłowy przebieg procesów kształcenia i wszystkich oddziaływań 

dydaktycznych  

 Funkcje reprezentacyjne szkoły  

 Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej  

 Opracowanie grafiku dyżurów  

 Rozliczanie systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw 

międzylekcyjnych i po lekcjach 

 Inspiracja i organizacja całokształtu pracy wychowawców klas 0 - I oraz przedszkola, czuwanie 

nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawowanie szczególnej opieki nad młodymi 

wychowawcami 

    AD.2.3. Uprawnienia wicedyrektora  

 Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów 

przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: 

 a. podejmuje decyzje w sprawach pilnych, 

 b. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej 

pieczątki, 

 c. współdziała na bieżąco z podmiotem, od którego wynajmowane są pomieszczenia dla 

Szkoły.  

 Hospituje nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy i 

oceny ich pracy, sporządza wnioski o premię uznaniową.  

AD 3. Koordynator ds. dydaktycznych  

 Udział w tworzeniu oraz zatwierdzanie rocznego planu nauczania dla wszystkich grup uczących 

się w Foreningen Barna Polen 

 Opracowanie planu uroczystości szkolnych  

AD. 4. Koordynator projektów międzynarodowych  

 Planowanie wymiany dzieci pomiędzy szkołami  

 Organizowanie projektów edukacyjnych  

 Organizowanie zajęć tanecznych różnych form poza granicami Norwegii  

AD. 5. Obowiązki Rady Pedagogicznej : 

 Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej  



 Semestralne i roczne analizowanie i ocenienie stanu nauczania i wychowania  

 Współpraca z rodzicami/opiekunami uczniów  

 Tworzenie programów nauczania zgodnych z ustaleniami dyrektora  

 Ścisła współpraca z członkami Zarządu Stowarzyszenia Foreningen Barna Polen 

 Udział w szkoleniach pedagogicznych zewnętrznych bądź wewnętrznych  

AD.5.1 Uprawnienia Rady Pedagogicznej:  

 Nauczyciel ma prawo do właściwie wykonywania czynności w ramach właściwie 

zorganizowanego w Szkole wolontariatu i rzetelnej oceny jego czynności 

 Nauczyciel ma wpływ na życie Szkoły poprzez członkostwo w Radzie Pedagogicznej 
 Nauczyciel ma prawo do decydowania o doborze metod i pomocy dydaktycznych 

 Nauczyciel ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji w 

ramach wykonywanego wolontariat przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy o 

systemie oświaty oraz ustawy Prawo oświatowe obowiązującej od 01.09.2017 r.i po uzyskaniu 

akceptacji Dyrektora 

 Nauczyciel ma prawo do suwerenności w ocenianiu pracy uczniów. 

 Nauczyciel ma prawo oczekiwać współpracy ze strony rodziców i opiekunów dzieci zarówno w 

obszarze edukacyjnym jak i wychowawczym 

Nauczycielami w Foreningen Barna Polen są nauczyciele o pełnych kwalifikacjach nauczycielskich w 

rozumieniu stosownych przepisów prawa polskiego. Nauczyciele wykonują czynności nauczania w 

Szkole w ramach wolontariatu. Zajęcia dodatkowe w formie kółek zainteresowań mogą być prowadzone 

przez osoby nie będące nauczycielami. W grupie przedszkolnej dopuszczalne jest korzystanie przez 

Szkołę z osób bez kwalifikacji nauczycielskich, które pełnią funkcję asystentów bądź nauczycieli 

wspomagających.  

AD. 6. Koordynator ds. finansowych  

 Nadzór nad finansami Szkoły  

 Organizowanie dotacji z innych źródeł niż składki rodziców  

AD. 7. Koordynator ds. reklamy  

 Public relation 

 Serwis fotograficzny  

AD. 8. Przewodniczący Rady Rodziców  

 Współpraca z Zarządem Stowarzyszenia i dyrektorem Foreningen Barna Polen  

 Koordynowanie pracy Rady Rodziców 

 Utrzymywanie kontaktów z rodzicami i opiekunami dzieci oraz dbanie o sprawny przepływu 

informacji  

 Promocja działalności Foreningen Barna Polen  

 



  AD.9. Rada Rodziców 

Rada Rodziców wybierana jest spośród rodziców i opiekunów dzieci zapisanych do Szkoły   

Foreningeen Barna Polen 

Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze 

Statutem    Foreningen Barna Polen. 

Do składu Rady Rodziców wchodzą: Przewodnicząca Rady Rodziców, Z/ca Przewodniczącej oraz 

siedmiu członków.  

  §3.1. Najwyższym organem uchwałodawczym Stowarzyszenia Foreningen Barna Polen jest  Zarząd, 

będący zarazem Zarządem Szkoły. Zarządem kieruje Prezes Zarządu /Styrets leder Tomasz Bieliński/ lub 

w jego zastępstwie Zastępca /Izabela Bielińska/, którym jest Dyrektor Szkoły. Prezes Zarządu lub 

Zastępca mogą zwoływać Walne Zgromadzenie /Årsmøte/. Zarząd składa się z czterech  osób, zwanych 

także członkami/Styremedlemmer/. 

2. Zarząd spotyka się na rocznych spotkaniach /Årsmøte/, które mogą być zwane także Walnym 

Zgromadzeniem,dwa razy w roku szkolnym, na początku roku szkolnego i na koniec roku szkolnego.  

Decydujący głos dotyczący współpracy z nauczycielami posiada Zarząd. Od decyzji Zarządu nie ma 

możliwości odwołania do wyższej instancji.  

3. Celem Årsmøte /Walnego Zgromadzenia/ jest:  

 Planowanie i ocena działalności Stowarzyszenia i Szkoły Foreningen Barna Polen  

 Zatwierdzanie i dokonywanie zmian w Statucie 

 Ustalanie i zatwierdzanie budżetu szkolnego  

 Opracowywanie rocznego raportu z działalności Stowarzyszenia i Szkoły. 

§4.1. Osoba podejmująca współpracę ze Szkołą, w tym jako nauczyciel zobowiązana jest zawrzeć 

pisemną umowę ze Stowarzyszeniem na zasadach wolontariatu.  

2. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach wolontariatu z przyczyn leżących po stronie 

nauczyciela lub innej osoby, która zawarła taką umowę, Stowarzyszenie może żądać rekompensaty z 

tytułu poniesionych kosztów i wydatków związanych z realizacją umowy. 

3.Nauczyciel lub inna osoba podpisująca umowę jednocześnie zobowiązują się do zachowania ścisłej 

tajemnicy dotyczącej działalności Szkoły, osób w niej pracujących oraz uczniów. Czas trwania 

obowiązku zachowania tajemnicy obowiązuje po wygaśnięciu umowy przez okres dwóch lat.  

4. W przypadku nauczycieli podróżujących z Polski na podstawie zawartej umowy na zasadach 

wolontariatu Zarząd zapewnia pokrycie kosztów podróży tj, zakup biletu, transport z lotniska i z 

powrotem, nocleg i wyżywienie. Jeśli nauczyciel nie pojawi się na zajęciach Stowarzyszenie może żądać 

rekompensaty z tytułu kosztów i wydatków poniesionych z tego tytułu. 

5.  Nauczyciele mają obowiązek poinformowania Dyrektora Szkoły o nieobecności w szkole 

przynajmniej tydzień przed zajęciami. Niewywiązanie się z obowiązku poinformowania uprawnia 

Stowarzyszenie do żądania rekompensaty z tytułu kosztów i wydatków poniesionych z tego tytułu. 



6. Od września 2016 r. zostaje przyznawana premia uznaniowa dla nauczycieli dwa razy w roku.  

7.  W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy informacji, o których mowa powyżej w  

pkt 3Stowarzyszenie jest uprawnione do kary umownej w wysokości równej rekompensacie z tytułu 

kosztów i wydatków o jakiej mowa w zdaniach poprzedzających. 

8. Stowarzyszenie ma obowiązek wystawienia referencji (zaświadczenia) tylko w stosunku do osób, które 

zawarły pisemną umowę o współpracę..  

 

Art. III. ŚRODKI FINANSOWE I POBIERANIE NAUKI 

§1. Budżet Szkoły opiera się na:  

 Czesnym i składce na Radę Rodziców wnoszonych przez rodziców i opiekunów prawnych 

uczniów Foreningen Barna Polen  

 składkach miesięcznych Zarządu  

 dochodach z organizowanych przez Szkołę imprez 

 dochodach z organizowanych zbiórek  

 dotacji organizacji i instytucji  

 darowiznach 

 

§2. Wysokość czesnego regulowane jest wewnętrznym rozporządzeniem na dany rok szkolny i 

uwzględnia aktualną sytuację ekonomiczną.  Czesne przeznaczone jest na : 

 koszt  zajęć dydaktycznych 

 ubezpieczenie uczniów i nauczycieli (Gjensidlige nr polisy 83339943) 

 materiały dydaktycznych i biurowe 

 opłaty za wynajem szkoły  

 obsługa prawna stowarzyszenia 

 reklama i marketing 

 koszty związane z transportem i wyżywieniem wolontariuszy zewnętrznych 

 koszy związane z obsługą bieżących potrzeb dotyczących prowadzenia 

stowarzyszenia 

 
 

Dodatkowa składka na komitet rodzicielski wynosi 400 kr za rok. Opłata za rodzeństwo wynosi 200 kr za 

dziecko.  

Czesne i składka na Radę Rodziców są bezzwrotne. 

Czesne przeznaczone jest ponadto na:  



 nagrody w konkursach i na zakończenie roku szkolnego  

 pomoce naukowe 

 bilety na wycieczki  

 druki szkolne ( świadectwa, dyplomy, atesty)  

 upominki okolicznościowe 

§3. Pozostałe fundusze Foreningen Barna Polen,o jakich mowa w §1,są przeznaczone na wszelkie 

wydatki ponoszone w związku z działalnością i utrzymaniem Szkoły. 

§4  Umowa o pobieranie nauki. 

Pobieranie nauki odbywa się na podstawie umowy podpisanej przez rodziców ucznia lub jego opiekuna 

prawnego. 

Podpisanie umowy o pobieranie nauki jest równoznaczne z zapoznaniem się ze Statutem  i wyrażeniem 

zgody na postanowienia w nim zawarte oraz na przestrzeganie regulaminów i postanowień wewnętrznych  

Stowarzyszenia. Niestosowanie się do postanowień,  regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia  oraz 

działanie na ich szkodę jest podstawą do wypowiedzenia umowy w trybie § 8. 

 

Art. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§1. Niezastosowanie się do regulaminów i postanowień wewnętrznych oraz Statutu równoznaczne jest z  

wykluczeniem ze społeczności Foreningen Barna Polen.  

§2. Aktu rozwiązania Foreningen Barna Polen może dokonać Zarząd w wyniku głosowania na Årsmøte 

/Walnym Zgromadzeniu/ większością głosów przy obecności większości członków.  

§3. Statut obowiązuje od dnia 25.01.2014.  

Niniejszy tekst jest tekstem jednolitym Statutu obejmującym zmiany wprowadzone podczas Årsmøte 

/Walnego Zgromadzenia/ w dniu 12. 12.2015 r.  

§4. W razie spraw spornych właściwym do rozstrzygnięcia jest organ prawny właściwy według miejsca 

rejestracji Stowarzyszenia. 

 

Za Zarząd: 

 

Izabela Bielińska  

……………………………………………………….. 

                     Dyrektor Szkoły 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


