
11NR 94 (4) 9 MARCA 2016PROMOCJA

Po raz kolejny rodzice przyszłych 
uczniów stają przed decyzją wybo-
ru najlepszej ścieżki edukacyjnej 
dla swoich pociech. Atrakcyjną pro-
pozycję edukacyjną oferuje Akade-
mia Dziecka Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa działająca w Nowej 
Woli przy ulicy Postępu 102 na te-
renie Gminy Lesznowola. 

A kademia Dziecka to szkoła 
dbająca o pełny profesjona-
lizm zarówno w zakresie edu-

kacji, wychowania jak i stworzenia 
odpowiednich warunków lokalowych. 
Placówka tworzy niecodzienny klimat, 
w którym dydaktyka i pedagogika 
łączy się z pasją i zaangażowaniem 
osób pracujących w tej szkole. Jest to 
miejsce, w którym dziecko i jego in-
dywidualne potrzeby stają się troską 
każdego pracownika. 

Edukacja na wysokim poziomie 
kształtuje umiejętności i rozwija za-
interesowania poprzez ciekawe za-
jęcia aktywizujące (lekcje muzealne, 
zajęcia praktyczne, gry terenowe, za-
bawy muzyczno – ruchowe, projekty 
czytelnicze, historyczne, plastyczne), 
których współtwórcami stają się sa-
mi uczniowie.  Dzieci uczą się gry 
na instrumentach, tańczą, śpiewają, 
wcielają się w różne role teatralne 
itp. Uczniowie angażują się w różne 
konkursy tematyczne organizowane 
na terenie szkoły i gminy. 

Codzienne lekcje języka angiel-
skiego oraz międzynarodowe projek-
ty uświadamiają dzieciom jak ważna 
jest znajomość języka angielskiego. 
Szkoła stwarza także możliwości 
podjęcia nauki  języka hiszpańskiego 
i rosyjskiego. 

Dbamy o właściwy fizyczny roz-
wój dzieci wprowadzając codziennie 
różne formy aktywności w sali ćwi-
czeń, na przyszkolnym placu zabaw, 
zajęciach: karate, tanecznych oraz na 
pływalni.

Ważnym elementem edukacji 
w Akademii Dziecka jest wychowanie 
i profilaktyka zagrożeń. Wychowawcy 
współpracując z rodzicami, nauczycie-
lami, psychologiem szkolnym i logo-
pedą, zapewniają dzieciom właściwą 
opiekę i fachową pomoc w sytuacjach 
trudnych. 

Akademia Dziecka organizuje dla 
wszystkich zainteresowanych zajęcia 
Ruchu Rozwijającego, zaprasza do 
uczestnictwa w teatrzykach, warszta-
tach i szkoleniach.  11 marca zapra-

szamy na spotkanie z poetką panią 
Dorotą Gellner, zaś w maju semina-
rium poprowadzi profesor Grzegorz 
Leszczyński - wybitny znawca litera-
tury dla dzieci, prodziekan Uniwersy-
tetu Warszawskiego. 

Walorem szkoły są przyjazne 
i bezpiecznych przestrzenie. Koloro-
we sale połączone są bezpośrednio 
z łazienkami, szerokie korytarze, sto-
łówka, świetlica, sala ćwiczeń,  plac 
zabaw oraz ciekawe pomoce dydak-
tyczne. 

Dbałość o higieniczny tryb ży-
cia, wypływa z codziennych praktyk 
szkolnych, do których należą smacz-
ne i zdrowe posiłki przygotowywane  
we własnej kuchni oraz uczestnictwo 
w programach: „Szklanka mleka”,  
„Owoce i warzywa w szkole”

W roku szkolnym 2016/ 2017 
przeprowadzamy rekrutację uczniów 
do klasy zerowej oraz klas I-III. Szcze-
gólną ofertę kierujemy do uczniów 
klas trzecich. W nadchodzącym ro-
ku szkolnym tworzymy klasę trzecią 
o profilu językowo – matematycznym. 
Wszystkim dzieciom rozpoczynającym 
naukę w naszej szkole na tym etapie, 
gwarantujemy zwolnienie z opłaty za 
edukację. Jest to propozycja dla tych, 
którzy z pewnym niepokojem myślą już 
o kolejnym etapie edukacji. Pragniemy, 
aby nasi czwartoklasiści mieli solidne 
przygotowanie i bez obaw rozpoczy-
nali w Akademii Dziecka następny etap 
szkoły podstawowej. W nowym roku 
placówka także wzbogaci się o grupę 
przedszkolną. Zachęcamy wszystkich 
do zapoznania się z ofertą  szkoły i do 
odwiedzenia naszej placówki.  

Akademia Dziecka wspiera rodzi-
ców w wychowaniu, motywuje ucz-
niów do twórczych działań, dba aby 
nauka nie była nudna!

Akademia Dziecka
www.akademiadziecka.waw.pl 
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Akademia Dziecka – niecodzienny klimat szkoły XXI wieku…
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