
NYMARKSKOLEN 

Wartości: 

 Odpowiedzialność   • Różnorodność 

 Przygotowanie  • Radość 

 Wspólnota 
 

Dlatego pracujemy, aby: 

 Rozwinąć i wesprzeć pedagogikę zaangażowaną i zróżnicować nasze nauczanie 

 Dać uczniom chęć do nauki przez całe życie 

 Uczynić nauczanie wartościowym dla uczniów i rozwinąć w uczniach ich współdecydowanie 

i współodpowiedzialność 

 Włączać do nauki muzyczne, praktyczne i twórcze zdolności uczniów 

 Każdy czuł się widziany, usłyszany i zrozumiany 

 Tworzyć wspólną kulturę i tradycje 

Dlatego oczekujemy, że: 

 Wszyscy przestrzegają zasad i umów 

 Wszyscy uznają i akceptują swoją wzajemną różnorodność 

 Wszyscy biorą odpowiedzialność za swoje wzajemne samopoczucie 

 Wszyscy dbają o budynki szkoły i jej wyposażenie 

 Wszyscy zwracają uwagę na wagę dobrej i uprzejmej komunikacji 

 Wszyscy dorośli zwracają uwagę na bycie dobrymi wzorami 

 Wszyscy zatrudnieni są zaangażowani i nastawieni na rozwój 

 Wszyscy zatrudnieni uczestniczą aktywnie i konstruktywnie w pracy zespołu 

 Uczniowie są współodpowiedzialni za swoją własną naukę 

 Rodzice aktywnie angażują się w uczestnictwo swojego dziecka w życiu szkoły i szkolnych 

zajęciami. 

Wspólne spotkania i konkursy sportowe są częścią dnia codziennego. Z tego samego powodu 

rok szkolny dla nowych uczniów rozpoczyna się poprzez szczególny kurs przygotowawczy 

(introforløb) z wieloma wspólnymi zajęciami, co skutkuje poczuciem bezpieczeństwa, 

stworzenia wspólnoty i jest podstawą utworzenia dobrze zgranej klasy. 

Wizja: 
Chcemy stworzyć unikalną szkołę ze szczególnym naciskiem na tożsamość, kulturę i 
wykształcenie i dobre wychowanie młodzieży. Uparcie będziemy rozwijać naszą misję na 
podstawie dostępnej wiedzy oraz doświadczeń własnych i innych. To oznacza, że młodzi, którzy 
zakończą swoją naukę w naszej szkole otrzymali wiedzę i przygotowanie oraz rozwinęli socjalne 
i osobiste umiejętności, które dają im odwagę oraz możliwości wyrażenia swojego potencjału 
dla dobra samego siebie oraz społeczności, których będą częścią. LOMA ZNACZY – LOKALNE 
JEDZENIE  
Nasz cel z LOMA to: 



 Rozpocząć zdrowe wyżywienie w środowisku nauczania dla młodzieży 

 Utorować drogę dla lepszego fizycznego, socjalnego i psychologicznego samopoczucia 
uczniów 

 Promować przygotowywanie przez młodych posiłków wraz ze zdrowym i nowatorskim 

programem żywności 

LOMA między innymi bierze początek w następujących podstawowych zasadach: 
1. Posiłek musi być zdrowy i zrobiony od podstaw ze świeżych produktów. 
2. Musi być przestrzeń – w sali do nauki – aby uczniowie mogli uczestniczyć w przygotowaniu 

posiłku. 

3. Jak tylko będzie to możliwe w jak najszerszym zakresie używane lokalnie uprawianych 

(najchętniej ekologicznych) składników od lokalnych dostawców. 

4. Cały pomysł musi być odpowiedzialny i zrównoważony w relacji do środowiska pracy, cyklu 

życia, zużycia wody i emisji CO2. 

LOMA W DNIU CODZIENNYM I W NAUCZANIU 
Jako uczeń Nymarkskolen należy w trakcie roku szkolnego uczestniczyć w minimum jednym 
tygodniu LOMA. W czasie tygodnia LOMA uczniowie są przez cały dzień w kuchni wraz z 
niektórymi kolegami z klasy i mają zajęcia o zdrowiu lub z jednego lub kilku przedmiotów 
szkolnych. Nauka w kuchni polega na tym, że uczniowie razem z osobami pracującymi w kuchni 
uczestniczą w przygotowaniu posiłków na dany dzień dla całej szkoły. Pozostałe nauczanie jest 
nadzorowane przez stałego nauczyciela dane klasy. 
Ważną częścią idei tygodnia LOMA jest, iż posiłek jest dobrą okazją do pielęgnowania 
wspólnoty. Dlatego każdego dnia wszyscy uczniowie, zarówno ci, którzy będą mieć własny 
posiłek, jak i ci, którzy zdecydują się na zakup posiłku LOMA, jedzą razem ze swoimi kolegami z 
klasy i z jednym nauczycielem. 
Posiłki będą dostosowane do zasad dot. zdrowego żywienia duńskiego Instytutu Żywności i 
Żywienia (duń. Sunhedsstyrelsen). Będzie możliwość przygotowania posiłków dla alergików. 
Zamówienie posiłku należy złożyć w wyprzedzeniem. Jednorazowe zgłoszenie na tydzień 
kosztuje 20kr/dzień szkolny. Jednorazowe zgłoszenie na 4 tygodnie kosztuje 18kr/dzień 
szkolny. Elektroniczne zamówienie i zapłata na stronie www.lomad.dk. W ograniczonym 
zakresie będzie możliwe kupienie jednodniowego kuponu za 25kr. 

http://www.lomad.dk/

