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Naszym celem jest szkoła, 
 

 która nie jest szkołą publiczną,  

ale ma jej prawa, 

 która oferuje całodniową opiekę, 

 która oferuje naukę w klasach I-III 

 która przygotowuje dzieci do kontynuacji 

nauki w liceum. 

 



 

 Jest to szkoła, dla polskich  uczniów, działająca wg 

polskiego prawa oświatowego, przy współudziale 

szkoły niemieckiej i niemieckich uczniów. 

 Przedmioty nauczania są wykładane w językach 

ojczystych. 

 Język niemiecki i język angielski są 

obowiązkowymi językami obcymi 

   dla gimnazjalistów. 

 



 Naszym celem jest szkoła, która wychowuje 

uczniów w świetle wartości i tradycji humanizmu i 

demokracji 

 Podstawę szkoły stanowi koncepcja pedagogiczna, 

uznana przez saksońskie Kuratorium na 

podstawie art. 7 ust. 5 Konstytucji Republiki 

Federalnej Niemiec jako szczególnie wartościowa 

pod względem pedagogicznym oraz koncepcja ta 

zdobyła pozytywną opinię Dolnośląskiego 

Kuratorium Oświaty. 



Koncepcja pedagogiczna szkoły rozwija takie 
umiejętności jak: 

Dążenie do sukcesu  

     Zdolność myślenia           

       Inteligencja  

            Etykieta i reguły  

                Ciekawość  

       Inwencja, kreatywność  

 Podstawą jej funkcjonowania są najnowsze wyniki 
badań nad umysłem i inteligencją. 

 



Badania nad umysłem i kształceniem 

umiejętności: 

 Nauka jako aktywny proces. 

 Ciekawość jako pierwotna podstawa uczenia się. 

 Nauka poprzez doświadczenie jako kształcenie 

umiejętności. 

 Wzbudzanie pozytywnych emocji.  

 Stymulowanie naturalnej ciekawości ucznia. 

 



Kształtowanie i rozwijanie wszystkich 
inteligencji w dziecku! 

 Inteligencja językowa  

 Inteligencja logiczno-matematyczna  

 Inteligencja fizyczno-motoryczna  

 Inteligencja przestrzenna  

 Inteligencja muzyczna 

 Inteligencja interpersonalna  

 Inteligencja intrapersonalna  

 Inteligencja naturalistyczna  

 



Rozwój inteligencji socjalnej  

 zajęcia informatyczne 

 zajęcia teatralne 

 zajęcia plastyczne 

 zajęcia sportowe (wg predyspozycji uczniów) 

 zajęcia taneczne  

 kółko turystyczne 

 zajęcia polonistyczne 

 zajęcia logicznego myślenia 

 zajęcia przygotowujące do konkursów, testów gimnazjalnych 

 zajęcia szachowe w języku niemieckim 

 zajęcia gry na gitarze 

 podstawy łaciny (od klasy drugiej) 

 podstawy ekonomii 

 



 Szkoła zapewnia opiekę uczniom od godz. 6:30 

do zakończenia zajęć określonych w planie 

nauczania i opiekę popołudniową do godz. 17.30. 

 Po odbytych zajęciach edukacyjnych uczniowie 

gimnazjum mogą skorzystać z opieki świetlicowej. 

 Podczas ferii i wakacji szkoła oferuje całodniową 

opiekę zgodnie z koncepcją pedagogiczną. Szkoła 

jest zamknięta przez 3 tygodnie w czasie wakacji 

letnich i 2  tygodnie w czasie przerwy świątecznej.   

 



Podsumowując... 

 Jesteśmy szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia 
szkoły publicznej. 

 Realizujemy szczególną koncepcję pedagogiczną. 

 Posiadamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu 
szkół prywatnych w Niemczech. 

 Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną. 

 W okresie wakacyjnym i feryjnym zapewniamy opiekę 
opartą na koncepcji szkoły. 

 Organizujemy kolonie letnie dla naszych uczniów w Polsce  
i za granicą. 
 



 



 


