NASZA OFERTA
ZAPEWNIAMY





















klasy od I do III do 12 osób,
klasy od IV do VIII do 16 osób,
osobne skrzydło szkoły dla najmłodszych uczniów,
specjalnie przygotowaną i dostosowaną salę zabaw dla najmłodszych uczniów,
lekcje zawsze od godz. 8.00,
świetlicę w godzinach od 7.00 do 17.30,
pomoc przy odrabianiu prac domowych na świetlicy,
życzliwość, wzajemne poszanowanie, dobrą i przyjazną atmosferę,
poczucie bezpieczeństwa uczniom /monitoring w szkole/,
zajęcia kulturalno – artystyczne,
kształcenie umiejętności słuchania drugiego człowieka i rozwiązywania problemów
drogą mediacji i negocjacji,
kształcenie umiejętności pracy w zespole, projektowania, organizowania swoich
działań i pracy oraz publicznego prezentowania efektów pracy,
wykształcenie człowieka odpowiedzialnego i przede wszystkim wrażliwego społecznie,
pomoc w diagnozie (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
zajęcia reedukacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (stosownie do potrzeb
uczniów),
zajęcia Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
prowadzone przez psychoterapeutów (stosownie do potrzeb uczniów),
możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki,
rzetelne przygotowanie do egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej,
dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów po ósmej klasie,
solidne przygotowanie do podjęcia nauki w najlepszych liceach/technikach.

OFERUJEMY









naukę dwóch języków obcych /pierwszy angielski od I klasy, drugi język od klasy IV
do wyboru: niemiecki lub hiszpański,
program edukacyjny MENiS ze zwiększoną liczbą godzin (np. języków obcych
i matematyki), dzięki czemu możemy pracować zarówno z uczniami słabymi
/nadrabiając zaległości, ćwicząc treści trudne/, jak i uczniami, którzy pragną
rozwijać swoje zainteresowania, czy też startować w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych,
wychowanie fizyczne od klasy I – własna sala gimnastyczna,
zajęcia Trening Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych – w tym np. aktywne
słuchanie, sposoby komunikacji, wyrażanie emocji i potrzeb, rozmowy o uczuciach,
sposoby rozwiązywania problemów,
bogatą i ciekawą ofertę zajęć dodatkowych,
daleko posuniętą indywidualizację nauczania, która obejmuje zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych, przyszłych artystów, modelki, aktorów jak i uczniów
mających problemy edukacyjne np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zespół
Aspergera,



ciekawy program profilaktyczno – wychowawczy,



stałą i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną /wszyscy nauczyciele są
egzaminatorami/



zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki (stosownie do potrzeb
uczniów),



wycieczki i wyjazdy integracyjne,



wyjścia na lekcje edukacyjne do Zamku Królewskiego oraz Centrum Nauki Kopernik,



wyjścia na wystawy, do kin, teatrów, filharmonii, opery,



ciekawe spotkania podczas dni zdrowia z zaproszonymi lekarzami-specjalistami,
promującymi zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie,



stałą opiekę psychologa,



małe klasy sprzyjające pracy grupowej, technikom aktywizującym i indywidualizacji
pracy każdego ucznia,



system punktowy zamiast stopni,



elektroniczny system monitorowania ocen /dziennik elektroniczny/,



dobre warunki lokalowe,



wifi do zajęć edukacyjnych,



zajęcia z asertywności i profilaktyki uzależnień,



stypendia dla uczniów najzdolniejszych,



możliwość kontynuowania nauki w naszym liceum.

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski





klasy I - IV /4 godziny tygodniowo/,
klasy V - VIII /5 godzin tygodniowo/,
przygotowanie do certyfikatów międzynarodowych CAMBRIDGE ... (m. in. KET i PET),
dni kultury krajów anglojęzycznych.

Język niemiecki
 klasy IV - VIII /3 godziny tygodniowo/,
 przygotowanie do certyfikatu KID,
 dni kultury krajów niemieckojęzycznych.
Język hiszpański
 klasy IV - VIII /3 godziny tygodniowo/,
 zajęcia prowadzone przez native speakera,
 dni kultury krajów romańskich.

NASZE DODATKOWE ATUTY


Uczniowie, którzy trafiają do nas, na nowo odnajdują się w świecie i pokonują swoje
słabości,



Mieścimy się w dogodnej lokalizacji, bezpośrednio przy stacji metra, Dworzec
Wileński,



Lubimy swoją pracę i kontakt z młodzieżą!

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NAS
ZAPRASZAMY

