
Akademia Dziecka – Szkoła z Pasją!
A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Czy to możliwe, aby szkoła stała się atrakcyjnym miejscem dla każdego dziecka, nawet bezpośrednio po wakacyjnych wojażach?
 Odpowiedź na powyższe pyta-
nie z pewnością brzmi „tak” jeśli 
tylko odkryłeś nową Szkołę Podsta-
wową Akademię Dziecka w Nowej 
Woli! Kolorowe okna budynku, wy-
łaniający się z podwórka plac zabaw 
zachęcają do wejścia do  środka. 
Nie sposób  nie zauważyć uśmiechu 
dzieci i zaskoczenia rodziców na wi-
dok korytarzy i sal lekcyjnych. Cie-
kawie zagospodarowane przestrze-
nie są  nowoczesne, funkcjonalne, 
a przede wszystkim przyjazne dzie-
ciom - tu każdy nie tylko dobrze się 
czuje, ale ma doskonałe warunki do 
nauki i zabawy!

Jak zdobywa się wiedzę 
w Akademii Dziecka? 
 Mogliśmy tego doświadczać na 
dniach otwartych. Przyszli ucznio-
wie akademii pisali, czytali, liczy-
li, ćwiczyli poprzez różne formy ak-
tywizujące -wszystko pod czujnym 
okiem wykwalifikowanej kadry. 

Czuwała ona nad tym, aby zajęcia 
nie tylko były atrakcyjne i bezpiecz-
ne, ale też sprzyjały kształceniu  
i zdobywaniu umiejętności. Cie-
kawe i różnorodne pomoce dydak-
tyczne sprawiły, że każdy znalazł 
dla siebie coś interesującego. 
 W bogato wyposażonej biblio-
teczce zalazły się interesujące książ-
ki nie tylko dla dzieci (również w ję-
zyku angielskim), ale także literatu-
ra dla rodziców. Zabawki, gry, puz-
zle, układanki, wybierane z najwięk-
szą starannością, spełniają nor-
my najwyższej jakości. Wśród nich 
szczególnym zainteresowaniem cie-
szył się pasek kinetyczny, który do-
starczył dobrej zabawy nie tyko 
dzieciom, ale i dorosłym. 
 Wszyscy też mogli spróbować 
pysznego ciasta własnego wypieku 
i ocenić zdolności Pani Kucharki, 
a dzieci z przyjemnością częstowa-
ły się  samodzielnie  sporządzonym 
deserem owocowym.

Przemyślana i strategia rozwoju
 W radosnej atmosferze „bawią-
cych się” dzieci, rodzice mogli zapo-
znać się ze strukturą i funkcjonowa-
niem nowej szkoły. Dobrze przemy-
ślana i zaplanowana strategia roz-
woju szkoły przyjmuje plan 6 letnie-
go kształcenia dzieci od klasy 0 do 
klasy 6. Placówka stawia DZIECKO 
i jego potrzeby na pierwszym miej-
scu. Wysoka jakość kształcenia, tro-
ska o wychowanie, warunki umożli-
wiające każdemu uczniowi wszech-
stronny i indywidualny rozwój – to 
priorytety Akademii Dziecka. Profe-
sjonalizm, otwartość, szacunek oraz 
współpraca z Rodzicami – to tylko 
niektóre zasady, którymi kierują się 
pracownicy szkoły. 
 
Szkoła współczesnego ucznia
 Rodzice mieli okazję porozma-
wiać z nauczycielami, dyrekcją, przej-
rzeć podręczniki szkolne i zapoznać 
się z planem pracy na rok 2015/2016. 
Zainteresowanie wzbudził pakiet 
książek do nauki języka angielskiego 

z nowoczesnymi formami aktywizu-
jącymi. Rodzice chętnie rozmawiali 
na temat  propozycji zajęć świetlico-
wych, na których realizowane są cie-
kawe projekty edukacyjne oraz zgła-
szali chęć udziału dzieci w dodatko-
wych formach aktywności rozwijają-
cych zdolności uczniów. 
 Dni otwarte potwierdziły jak 
bardzo potrzebne są takie szkoły jak 
Akademia Dziecka, które spełnia-
ją oczekiwania i potrzeby współcze-
snych uczniów i ich rodziców. 
 Warto odwiedzić Niepubliczną 
Szkołę Podstawową w Nowej Woli – zo-
baczyć placówkę i zapoznać się z ofer-
tą. Przyszłość Dziecka jest w Twoich rę-
kach, jeśli szukasz najlepszych rozwią-
zań – przyjdź, zobacz i oceń sam!
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