


Zadaniem Szkoły jest danie 

uczniom podstaw pełnego 

rozwoju i przygotowanie do 

czynnego udziału w życiu 

społecznym oraz umożliwienie 

absolwentom  dokonania 

świadomego wyboru dalszego 

kształcenia. 

Zadaniem Szkoły jest 

przygotowanie absolwentów do 

dalszej nauki w ramach 

szkolnictwa światowego  

i w Unii Europejskiej. 



Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

International  Elementary School  

w Karolinowie oferuje najlepsze 

tradycje polskich i międzynarodowych 

placówek  oświatowych. Zapewniamy 

naukę w bezpiecznym i kameralnym 

środowisku, gdzie grono nauczycieli  

i pedagogów kładzie nacisk na 

kształtowanie nawyku poszukiwania 

rozwiązań i informacji, wspólnego 

odkrywania prawdy o świecie oraz 

refleksję na temat procesu 

zdobywania wiedzy. 



Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

Internatiomal Elementary School  

w Karolinowie pragnie być szkołą  

o statusie szkoły europejskiej  

i międzynarodowej, oferującą edukację 

w języku polskim, jak również w języku 

angielskim, koncentrującą  swoje 

wysiłki na docenieniu indywidualności 

 i niepowtarzalnej osobowości każdego 

ucznia oraz podwyższaniu poziomu 

nauczania w przyjaznym środowisku.  



Misją Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej   International  

Elementary School  

w Karolinowie jest poszerzanie 

horyzontów uczniów poprzez 

rozwijanie ich kreatywności, 

krytycznego myślenia, 

umiejętności  rozwiązywania 

problemów i prowadzenia 

konwersacji.  



Dzięki technologiom dzieci 

mogą uczyć się wielu nowych 

rzeczy, poznawać świat, 

rozwijać pasje. Często bardzo 

sprawnie posługują się 

tabletem, smartfonem i innymi 

sprzętami, ale techniczne 

umiejętności nie wystarczą, 

 by bezpiecznie korzystać z 

internetu. 

Zachęcamy uczniów do 

tego, by stali się 

niezależnymi, 

zdolnymi do 

autorefleksji ludźmi, 

którzy ucząc się całe 

życie,  podejmują 

ryzyko, aktywnie 

angażując się w proces 

swego kształcenia.  



Naszym nadrzędnym 

celem jest troska, by 

nasi uczniowie stali się 

wrażliwymi, 

odpowiedzialnymi 

obywatelami, 

gotowymi podjąć 

wyzwania 

zmieniającego się 

świata.  



W   Niepublicznej Szkole Podstawowej  International Elementary School w 

Karolinowie wierzymy, że każdy uczeń jest niepowtarzalną osobą, która powinna 

mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez różne metody nauczania; 

• nauczyciele wykorzystują potencjał obecny we wszelkich rodzajach inteligencji po 

to, aby zachęcić do kreatywnego odkrywania prawdy o otaczającym nas świecie;  

• holistyczny program nauczania pozwala naszym uczniom zdobywać wiedzę i osiągać 

bardzo dobre wyniki w nauce, jak również rozwijać umiejętności interpersonalne oraz 

pewność  siebie wynikającą z odrębnych, indywidualnych możliwości, jakimi 

dysponują;  

• dzieci najpełniej rozwijają się w środowisku, które zapewnia wsparcie, zachętę 

 i odpowiednią opiekę; 

• istotną rolę w procesie kształtowania osobowości odgrywa wpajanie wartości, które 

pozwalają docenić i szanować różnorodność kultur i tradycji, przez co nasi uczniowie 

stają  się odpowiedzialnymi i wyrozumiałymi obywatelami świata;  

• naszym obowiązkiem jest stawianie wyzwań prowadzących do odkrywania 

 i rozwijania zdolności naszych uczniów;  



• sposób oceny postępów naszych uczniów musi odzwierciedlać różnorodność 

inteligencji oraz metod nauczania stosowanych podczas zajęć;  

• edukacja dzieci to wspólny obowiązek nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów;  

zdobywanie wiedzy to proces trwający całe życie. 


