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WITAMY NA 
EXPO SZKÓŁ 
NIEPUBLICZNYCH!

Zapewnienie odpowiedniej edukacji naszym dzieciom jest najważniejszym wkładem w ich przyszłe 
życie i najcenniejszym darem, jaki możemy im dać. Wybór właściwej szkoły jest pierwszym krokiem 
do udanej drogi edukacyjnej i studiów uniwersyteckich, a następnie realizacji kariery zawodowej, która 
przyniesie im pełne satysfakcji życie.

Wiemy, że niełatwo dokonać wyboru szkoły dla ukochanego dziecka, przebić się przez labirynt 
informacji rozproszonych po internecie i w szkolnych informatorach. Dlatego Our Kids ponad 20 
lat temu stworzyła w Kanadzie system pomocy dla rodziców i dzieci. Pomagamy i oszczędzamy 
rodzicom czas i wysiłek.

 

Our Kids jest wiodącą platformą dostarczającą wiedzy o sektorze szkół prywatnych i czołowym 
doradcą w wyborze szkół. Miliony rodzin przeszukują naszą witrynę internetową, przewodnik 
i inne materiały, aby poznać szkoły, porównać je i dokonać wyboru. Współpraca z ekspertami 
ds. edukacji i stały kontakt ze szkołami i rodzicami dały nam nieocenioną wiedzę na temat 
szkolnictwa i pozwoliły stworzyć przydatne dla rodziców kompendium wiedzy o szkołach.

TERAZ CZAS NA POLSKĘ, skąd pochodzi rodzina założycieli Our Kids.

 

Our Kids pomoże Ci poprzez:

 •  właśnie wydaną pierwszą edycję dorocznego „Przewodnika po szkołach niepublicznych” 
(egzemplarz masz w swoich materiałach), 

 •  pełną porad i zawierającą dokładne profile szkół popularną witrynę www.OurKids.net/pl/,

 •  pierwsze doroczne targi Expo Szkół Niepublicznych, na których witamy Cię serdecznie.

 

Nasze Expo to okazja aby:

  • Osobiście poznać przedstawicieli najlepszych przedszkoli i szkół (podstawowych i 
średnich), zadać im pytania i dowiedzieć się wszystkiego o ich ofercie.

  • Wziąć udział w seminariach na ważne tematy edukacyjne z udziałem ekspertów ds. 
edukacji, psychologów oraz reprezentantów szkół.

  • Zacząć proces poszukiwania właściwej szkoły dla Twojego dziecka. 

Mamy nadzieję, że nasze Expo i pozostałe materiały Our Kids uznasz za przydatne. Chętnie 
usłyszymy Twoje uwagi i wrażenia –

Zespół Our Kids

PROGRAM DNIA

Godz. 12.00 Początek rejestracji

SEMINARIA
 
Godz. 13.00  Temat: “Rodzaje programów edukacyjnych w Polsce”
Różnice w programach nauczania i kursach w szkołach brytyjskich, amerykańskich, kanadyjskich, 
polskich, IB, dwujęzycznych, Montessori, waldorfskich i innych. Jakie najważniejsze pytania warto 
zadać szkole zanim złożysz podanie albo zapiszesz do niej dziecko?

Paneliści: 	•		Żaneta	Cornily - prezes zarządu szkół wielojęzycznych Pro Futuro
 •		Dr	Jakub	Lorenc - specjalista ds. IB, Monnet International School
 •		Sylvia	Macias	Dworkin - dyrektor Warsaw Montessori School  
	 •		Mariusz	Truszkowski	- założyciel Turkusowej Wieży

Godz. 14.00  Temat: “Szkoły średnie: możliwości i wyzwania stojące przed 
młodzieżą zdającą do szkół średnich w roku 2019/2020”

Różne typy i podejścia do programów nauczania, pytania, które należy zadać szkole, zanim złoży 
się aplikację, przygotowanie uczniów do wybranej ścieżki uniwersyteckiej i zawodowej.

Paneliści: •		Natalia	Boszczyk - nauczycielka języka polskiego, Zespół Szkół im. Lotników 
Amerykańskich

 •		Julia	Siudzińska-Parham	- wicedyrektor The British international School 
 •	Marcin	Szala - wicedyrektor Akademeia
 

Godz. 15.00  Temat: “Etapy rozwoju dziecka a program szkoły/przedszkola”
Zapoznaj się z różnymi programami nauczania i podejściami do rozwoju społecznego i 
emocjonalnego stosowanymi przez szkoły dla różnych grup wiekowych. Dowiedz się jakie metody 
wsparcia i materiały są stosowane w przedszkolu, szkole podstawowej i wyżej.

Paneliści: •		Beata	Busz-Jagura - wicedyrektor Szkoły Waldorfskiej im. Augusta 
Cieszkowskiego

 •		Katarzyna	Czech - dyrektor administracyjna Thames British School.
 •		Anna	Maliszewska	- dyrektor International Trilingual School of Warsaw
 •		Ewa	Turek	- dyrektor ds. edukacji Academy International

THE TRUSTED SOURCE.

THE TRUSTED SOURCE.
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LEGENDA - PROGRAMY:   
1 Polski 2 Amerykański	 3 Ministerstwo Kultury 4 Angielski (brytyjski) 
5 Nauczanie domowe 6 Francuski 7 Montessori 8 Waldorf 
9 A levels 0 IB / GCSE . Zakwaterowanie	dostępne
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NAZWA SZKOŁY  -  PROGRAM & SPECJALNE KURSY

MIASTO KLASY JĘZYK NAUCZANIA

THE TRUSTED SOURCE.

4
Academy International Warszawa 1

Warszawa Żłobek (12 miesięcy) do 8 klasy polski, angielski

15
Akademeia High School 1 9 /   

Warszawa Klasa 10 do 13 klasy angielski

10
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wszechnicy Polskiej 1

Warszawa Klasa 9 do 12 klasy polski

14
American School of Warsaw 0

Warszawa Żłobek (12 miesięcy) do 12 klasy angielski

18
Autorska Szkoła Podstawowa Turkusowa Wieża 1 5

Warszawa Przedszkole (6 lat) do 9 klasy polski

19
British International School 4 9 /

Warszawa Klasa 10 do 13 klasy angielski

23
EF Education

Warszawa

13
Fundacja Szkolna 1

Warszawa Klasa 1 do 9 klasy polski, angielski, niemiecki, francuski,hiszpański

Kącik dla dzieci

Seminaria

Rejestracja i informacjaSponsor
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20
International American School of Warsaw 1 2 0

Warszawa Przedszkole (2 lata) do 12 klasy angielski, polski, francuski, niemiecki

8
International Trilingual School of Warsaw 1 2 4 6

Warszawa + 
Kraków Żłobek (12 miesięcy) do 8 klasy angielski, francuski, hiszpański, chiński, polski

25
Kids Coder Lab

Warszawa

22
Meridian International Schools 0

Warszawa Zerówka, Klasa 1 do 12 klasy polski, angielski

6
Monnet International School 0

Warszawa Klubik (12 miesięcy) do 12 klasy polski, angielski

24
Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca w Warszawie RELIESE 3

Warszawa Klasa 9 polski

3
Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS 1

Warszawa Przedszkole do 8 klasy polski, angielski, niemiecki

2
Polish-English Primary School Edison 4

Warszawa Przedszkole do 8 klasy polski, angielski

5
Skoły i Przedszkola Pro Futuro 1

Warszawa 1 klasa do 8 klasy polski, angielski

LEGENDA - PROGRAMY:   
1 Polski 2 Amerykański	 3 Ministerstwo Kultury 4 Angielski (brytyjski) 
5 Nauczanie domowe 6 Francuski 7 Montessori 8 Waldorf 
9 A levels 0 IB / GCSE . Zakwaterowanie	dostępne
 

STOISKO
NAZWA SZKOŁY  -  PROGRAM & SPECJALNE KURSY

MIASTO KLASY JĘZYK NAUCZANIA
STOISKO

NAZWA SZKOŁY  -  PROGRAM & SPECJALNE KURSY

MIASTO KLASY JĘZYK NAUCZANIA

Przeczytaj i porównaj szczegółowe profile szkół na stronie  
www.ourkids.net/pl

THE TRUSTED SOURCE.

21
St. Stephen’s School, Rome 2 0 .

Rome Klasa 9 do 12 klasy angielski

16
Thames British School 4

Warszawa Żłobek (2,5 lat) do 6 klasy angielski

7
The British School Warsaw 4 0 / 

Warszawa Żłobek (2,5 lat) do 13 klasy angielski

12
The Canadian School of Warsaw 1 0

Warszawa Przedszkole (2,5 lat) do 8 klasy angielski, polski, francuski

17
Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego 1 8

Warszawa Klasa 1 do 8 klasy angielski, niemiecki

11
Warsaw Montessori School 7

Warszawa Zerówka (6 lat) do 8 klasy polski, angielski

1
Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich 1

Warszawa Przedszkole (3 lata) do 12 klasy polski, angielski

9
Zespół Szkół Społecznych SKT nr 5 STO 1

Warszawa Zerówka do 12 klasy polski
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ABOUT EXHIBITING 
SCHOOLS
INFORMACJE O  
SZKOŁACH-WYSTAWCACH
Przeczytaj i porównaj szczegółowe profile szkół na stronie www.ourkids.net/pl

THE TRUSTED SOURCE.

Academy International Warszawa
27	Grudnia	52,	04-665	Warszawa,	Poland	 +48	503	756	717
www.academyinternational.pl	 wawer@academyinternational.pl

Szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki Academy International od ponad 20 lat gwarantują 
intensywną i skuteczną naukę języka angielskiego. Stawiamy na dwujęzyczność, naukę 
logicznego myślenia i rozwijanie pewności siebie, by nasi wychowankowie mogli w 
przyszłości kontynuować edukację w najlepszych uczelniach na całym świecie. Kandydatów 
spoza Wawra zapraszamy do naszych pozostałych placówek: AI Karolkowa 49, AI Centrum, AI 
Żoliborz oraz AI Wilanów.

www.ourkids.net/pl/ai/100

Akademeia High School
ul.	Ledóchowskiej	2,	02-972	Warszawa,	Poland	 +48	22	299	87	87
www.akademeia.edu.pl	 office@akademeia.edu.pl

Akademeia High School to liceum zorganizowane na wzór uniwersytetu. W trakcie dwóch 
pierwszych lat nauki realizujemy program iGCSE, wzbogacony o nasz program autorski. 
Program nauki kończy się brytyjską maturą A Level. Nasza szkoła kształci osoby ciekawe 
świata, poszukujące nowatorskich rozwiązań, odważne w zadawaniu pytań.

www.ourkids.net/pl/ahs/224

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wszechnicy Polskiej
ul.	Karmelicka	10,	00-163	Warszawa	 +48	22	656	68	60
liceum.wszechnicapolska.edu.pl	

Szkoła powstała w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy. Nasza 
20-letnia praktyka pozwoliła na stworzenie unikatowego programu nauczania 
języków w klasach angielsko-włoskich oraz angielsko-hiszpańskich z rozszerzoną 
wiedzą informatyczną. Mamy też klasę o profilu mundurowym ze specjalistyczną 
wiedzą wojskową. Zamiast tradycyjnego nauczania klasowo-lekcyjnego, stawiamy 
na indywidualizację nauczania, tutoring, interdyscyplinarność, pracę metodą 
projektów, współpracę ze środowiskiem akademickim i korzystanie z narzędzi 
informatycznych. Przygotowujemy do egzaminu ECDL (prestiżowy Europejski 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

American School of Warsaw
Warszawska	202,	05-520	Warszawa,	Poland	 +48	22	702	8500
www.aswarsaw.org	 admissions@aswarsaw.org

American School of Warsaw jest szkołą przygotowującą do podjęcia nauki na studiach. 
Posiada klasy od żłobka do 12 klasy. Jest szkołą niezależną, nienastawioną na zysk. ASW 
oferuje zarówno amerykański dyplom ukończenia szkoły średniej, jak i międzynarodowy 
dyplom matury (IB Diploma). Założona w 1953 roku, ASW jest liderem edukacji 
międzynarodowej od ponad 65 lat, zapewniając rygorystyczne, a jednocześnie wspierające i 
przyjazne środowisko dla wszystkich naszych uczniów.

www.ourkids.net/pl/asw/102

Autorska Szkoła Podstawowa Turkusowa Wieża
ul.	Globusowa	38,	Warszawa		 +48	605	128	128
www.turkusowawieza.pl	 info@turkusowawieza.pl

Szkoła realizująca wymogi MEN w systemie nauczania domowego. W ramach Szkoły 
zapewnia się kompleksowe wsparcie dla dzieci, które realizują obowiązek szkolny w systemie 
edukacji domowej. Szkoła organizuje coroczne egzaminy dla dzieci, sprawdzające znajomość 
obowiązującej podstawy programowej. Drugim filarem szkoły jest Centrum Spotkań - miejsce, 
gdzie dzieci spędzają czas i eksplorują świat. Dzieci mogą tam samodzielnie dokonywać 
wyborów, biorąc odpowiedzialność za swój rozwój. Centrum Spotkań to miejsce, gdzie dzieci 
spotykają dorosłych, którzy inspirują i zapraszają do różnych aktywności. Centrum spotkań to 
uczestnictwo w żywej, uczącej się społeczności, a nie w pozbawionej ducha „szkole.”

British International School
ul.	Wiertnicza	104,	02-952	Warszawa,	Poland	 +48	22	491	22	12
www.bis.edu.pl	 office@bis.edu.pl

Nasza szkoła jest akredytowanym centrum Pearson Edexcel. Oferujemy międzynarodowy 
program nauczania na dwóch poziomach: International General Certificate of Secondary 
Education (IGCSE) i International Advanced Level (IAL) honorowany przez uczelnie na całym 
świecie. Program stanowi alternatywę dla programu IB, oferując uczniom bardziej elastyczny 
wybór przedmiotów. Nauka w niewielkich grupach stymuluje zainteresowanie uczniów i rozbudza 
chęć zdobywania wiedzy. Nasi uczniowie pozostają pod opieką zespołu doradców edukacyjnych 
a nasi absolwenci studiują na wybranych przez siebie zagranicznych uniwersytetach.
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EF Education
Poznańska	37,	00-689	Warszawa	
www.ef.com	 +48	22	825	01	31

Spółka założona została ponad 50 lat temu przez Szweda Bertila Hulta, który jako pierwszy 
wpadł na pomysł organizowania językowych podróży edukacyjnych. Misją firmy jest otwieranie 
świata przez edukację, pomagając ludziom każdej narodowości i w różnym wieku zostać jego 
obywatelami. Education First oferuje naukę 11 języków obcych (między innymi: angielskiego, 
niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, koreańskiego, japońskiego i 
mandaryńskiego) dla osób od 12. roku życia, w swoich 52 szkołach na całym świecie.

Fundacja Szkolna
ul.	Obrzeżna	12a,	02-691	Warszawa	 +48	22	843	22	42
www.fundacjaszkolna.edu.pl	 szkola@fundacjaszkolna.edu.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji 
Szkolnej świadczy usługi edukacyjne od 1990 roku. Nasi uczniowie korzystają z 
nowoczesnych technologii informatycznych oraz aktywnie uczestniczą w innowacjach 
pedagogicznych i międzynarodowych projektach. Nauczyciele - pasjonaci  identyfikują 
predyspozycje i umiejętności uczniów oraz rozwijają ich indywidualne zainteresowania. 
Więcej informacji – stanowisko nr 13

www.ourkids.net/pl/sp/217

International American School of Warsaw
ul.	Dembego	18,	02-796	Ursynów,	Warszawa,	Poland	 +48	22	649	14	40
www.ias.edu.pl	 admissions@ias.edu.pl

Postrzegamy siebie jako partnera dla naszych uczniów i ich rodzin, i uczymy się wspólnie w 
atmosferze wzajemnego szacunku i inspiracji. Staramy się nawzajem motywować do osiągania 
indywidualnych celów i zbiorowego rozwoju. Cele wychowawcze szkoły są odzwierciedlane 
w codziennych działaniach i opierają się na wspólnych wartościach zrozumienia, krytycznego 
myślenia, kreatywności, tolerancji, komunikacji, odpowiedzialności i uczciwości.

www.ourkids.net/pl/iasw/112

International Trilingual School of Warsaw
Warszawa:	Karowa	14/16	i	Alfreda	Nobla	16	•	Kraków:	św	Agnieszki	1	 +48	503	072	119
www.itsw.edu.pl	 office@3languages.pl

Żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa ITSW są trójjęzyczne i nauczają dzieci wielu 
narodowości w wieku 1-15 lat w pięciu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, 
chińskim i polskim. Metodą totalnej imersji nauczamy przedmiotów dwujęzycznie lub 
trójjęzycznie. Priorytetem jest bezkolizyjne przejście uczniów pomiędzy różnymi systemami 
edukacji (amerykański, brytyjski, francuski, chiński, polski, hiszpański) na etapach od żłobka 
do końca szkoły podstawowej. Kadra to 70 nauczycieli z ponad 20 krajów.

www.ourkids.net/pl/itsw/4

Kids Coder Lab
ul.	Hlonda	10	U9,	02-972	Warszawa	 +48	507	790	762
www.kidscoderlab.pl	 info@kidscoderlab.pl

Kids Coder Lab to szkoła programowania dla dzieci. Uczymy kodowania dzieci z klas 0-8. Na 
nasze dzieci czeka przyszłość, w której przynajmniej podstawowa biegłość w programowaniu 
będzie powszechnym wymaganiem. Umiejętność kodowania pomoże dzieciom poruszać się 
w świecie technologii IT bez przeszkód i stanie się kluczem, który otworzy przed nimi nowe 
możliwości. Nasze kursy prowadzimy w dwóch językach wykładowych do wyboru – w języku 
polskim i angielskim. Prowadzimy zajęcia w naszej siedzibie przy ulicy Hlonda 10 w Warszawie 
oraz w wybranych szkołach partnerskich w Warszawie i w okolicach.

Meridian International Schools
Wawelska	66/74,	02-034	Warszawa,	Poland	 +48	22	822	15	75
www.meridian.edu.pl	 esinfo@meridian.edu.pl

Międzynarodowe Szkoły Meridian to niepubliczna szkoła podstawowa oraz liceum 
ogólnokształcące z uprawnieniami szkoły publicznej. Szkoła realizuje polską podstawę 
programową w połączeniu z międzynarodowym programem Cambridge Primary (w szkole 
podstawowej) oraz IB DP (w liceum). Społeczność szkolną tworzą uczniowie z ponad 30 
narodowości, ich rodzice oraz międzynarodowa kadra pedagogiczna.

www.ourkids.net/pl/mis/130

Monnet International School
6A	Belwederska,	00-762	Warszawa,	Poland	 +48	798	731	464
www.maturamiedzynarodowa.pl	 liceum@monnetinternationalschool.pl

Założona w 1992 roku Monnet International School to pierwszy w Polsce kompleks szkół 
oferujący programy International Baccalaureate Organization na wszystkich poziomach: w 
przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Dzięki kontynuacji programowej oraz 
świetnie wykwalifikowanej kadrze zapewniamy najwyższą jakość międzynarodowej edukacji.

www.ourkids.net/pl/mis/5

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca w Warszawie 
RELIESE
www.szkolaartstaion.pl	

Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca w Warszawie RELIESE zaprasza 
uzdolnione dzieci i młodzież do podjęcia nauki, rozwijania pasji i umiejętności tanecznych. 
Nasza szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, 
prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła będzie kształcić w 
trybie 9-letnim. Absolwenci po zdaniu egzaminu komisyjnego otrzymują dyplom zawodowego 
tancerza. Edukacja odbywać się będzie w godzinach popołudniowych.  W trakcie nauki 
realizowane są przedmioty zawodowe (taneczne) oraz wybrane przedmioty z dziedziny 
muzyki, charakteryzacji oraz historii baletu. Taki system nauki jest dogodny dla uczniów 
kształcących się w dziennych szkołach ogólnokształcących.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa AURUS
Poleczki	7,	Warszawa,	02-822,	Poland	 +48	22	641	57	22
www.aurus.edu.pl	 szkola@aurus.edu.pl

Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa to miejsce do nauki i rozwijania uzdolnień, 
gdzie szacunek i życzliwość do drugiego człowieka jest normą i codziennością, a rozwój 
intelektualny jest tak samo ważny jak rozwój społeczny i emocjonalny. Stawiamy na naukę, 
nauczanie dwujęzyczne, rozwój sportowy, świetnych nauczycieli z pasją i współpracujących 
rodziców. Chcemy, aby taka była nasza szkoła- przyjazna i wszechstronnie rozwijająca 
potencjał KAŻDEGO ucznia.

www.ourkids.net/pl/au/142

Polish-English Primary School Edison
Królewicza	Jakuba	69,	02-956	Warszawa,	Poland	 +48	22	858	81	60
www.szkola-edison.pl	 kontakt@szkola-edison.pl

Jesteśmy szkołą międzynarodową. Koncentrujemy się na docenieniu indywidualności i 
niepowtarzalności każdego ucznia oraz podwyższaniu poziomu nauczania w bezpiecznym 
i przyjaznym środowisku. Wspieramy każdego ucznia w poszukiwaniu własnej drogi 
edukacyjnej. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność 
współpracy w grupie.

www.ourkids.net/pl/ppse/164

Skoły i Przedszkola Pro Futuro
ul.	Urbanowcza	29A,	01-476	Warszawa,	Poland	 +48	22	861	31	30
www.profuturo.edu.pl	 sekretariat@profuturo.edu.pl

Najważniejszą umiejętnością, jaką powinna kształtować nowoczesna szkoła w szybko 
zmieniającym się świecie, jest umiejętność szybkiego uczenia się, przez którą rozumiemy 
elastyczność oraz łatwość dostosowania się do nowych warunków, adaptację. Nowe 
pokolenia będą musiały uczyć się przez całe życie, gdyż raz nabyta wiedza w szkole 
nie wystarczy już na całe życie. Aby uczeń umiał szybko się uczyć powinien znać swój 
indywidualny profil uczenia się i umiejętnie z niego korzystać.

www.ourkids.net/pl/pf/167

St. Stephen’s School, Rome
Via	Aventina	3,	Rome,	00153,	Italia	 +39	06	575	0605
www.sssrome.it	 monica.barden@sssrome.it

St. Stephen’s School w Rzymie we Włoszech jest niewyznaniową, koedukacyjną szkołą 
dzienną lub z internatem, z językiem wykładowym angielskim, dla uczniów klas 9-12. 
Założona w 1964 roku, oferuje wymagający program klasyczny i sztuk wyzwolonych 
przygotowujący do studiów. Nasza wyjątkowa lokalizacja w zabytkowym centrum Rzymu 
wzbogaca nasze autorskie kursy oraz szeroką gamę programów artystycznych, kół 
zainteresowań i zajęć sportowych. Nasi absolwenci uzyskują wysoko cenione dyplomy 
International Baccalaureate Diploma oraz American High School Diploma.

www.ourkids.net/pl/sss/503

Thames British School
Usypiskowa	5,	02-386	Warszawa,	Poland	 +48	574	797	778
www.thamesbritishschool.pl	 info@thamesbritishschool.pl

Placówki Thames British School kształcą dzieci w wieku od 2,5 do 11 lat zgodnie z brytyjską 
podstawą programową. W naszych szkołach tworzymy przyjazną i radosną atmosferę, która 
powoduje, że dzieci chętnie się uczą i realizują wyznaczone indywidualne cele wykorzystując 
swój potencjał. Wspieramy je w odkrywaniu swoich mocnych stron i talentów. Nasi uczniowie 
bez względu na narodowość, płeć, czy wyznanie wzrastają w poczuciu wzajemnej tolerancji i 
akceptacji.

www.ourkids.net/pl/tbs/499

The British School Warsaw
ul.	Limanowskiego	15,	02-943	Warsaw,	Poland	 +48	22	842	32	81,	Ext.	125
www.thebritishschool.pl	 admissions@thebritishschool.pl

The British School Warsaw to szkoła międzynarodowa założona w 1992 roku. Przez ostatnie 
25 lat szkoła rozrosła się z 38 uczniów do 1160. Oferujemy program nauczania oparty na 
English National Curriculum dla rodzin, które cenią sobie wysokie standardy akademickie i 
prawdziwie międzynarodowe doświadczenie edukacyjne przygotowujące uczniów do życia 
poza krajem pochodzenia. Pomimo, że przyjmujemy do szkoły wszystkich bez względu na 
wyniki w nauce, i że dla większości naszych uczniów język angielski jest językiem obcym 
(wśród naszych uczniów mamy 70 narodowości), osiągamy wyniki egzaminów GCSE i IB na 
poziomie znacznie przekraczającym brytyjskie i międzynarodowe średnie.

www.ourkids.net/pl/bsw/2
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AdriannaSWIM & Warszawianka Wodny Park 
ul.	Merliniego	4,	Warszawa	 +48	511	333	213
www.adriannaswim.pl	 kontakt@adriannaswim.pl

Każda	relacja	jest	dla	nas	wyjątkowa.	Największą	satysfakcję	czerpiemy	z	Twoich	
postępów.

Jesteśmy skoncentrowani na podstawach pływania, które są fundamentem do 
dalszego rozwoju Twojego pływania. Zapewniamy bezpieczeństwo oraz właściwe 
techniki i umiejętności, przydatne na całe życie.

Mamy wyłączność w obiekcie Warszawianka Wodny Park. Założycielka szkoły przez 
ponad 10 lat trenowała pływanie i jest wielokrotną Mistrzynią Polski. Z miłości do 
pływania założyła szkołę Adrianna SWIM.

Pływanie to nie tylko pasja, ale również styl bycia. Przyłącz się do teamu 
#swimlikePhelps! 

Oswajamy z wodą, doskonalimy technikę i przygotowujemy do zawodów. Twierdzimy, 
że pływać może każdy i szkolimy już od 3. miesiąca życia. Prowadzimy zajęcia 
grupowe i indywidualne. Zaufaj naszej doświadczonej kadrze trenerskiej i zacznij 
swoją przygodę z pływaniem!

THE TRUSTED SOURCE.

The Canadian School of Warsaw
7	Bełska	Street,	02-638	Warszawa,	Poland	 +48	692	411	573,	+48	697	979	100
www.canadian-school.pl	 admissions@canadian-school.pl

Kanadyjska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Warszawie, mieszczące się w trzech 
kampusach na Mokotowie, kładą nacisk na edukację wysokiej jakości. Poprzez nowatorski 
program nauczania, łączący założenia polskiej podstawy programowej z międzynarodowym 
programem IBO, wdrażany przez wykwalifikowanych, oddanych pedagogów, wspieramy różne 
style uczenia się i wyjątkowe talenty każdego ucznia. Wychowujemy otwartych, odważnych i 
dociekliwych obywateli świata.

www.ourkids.net/pl/csw/3

Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego
ul	Halna	20,	04-526	Warszawa,	Poland	 +48	604	684	604
www.szkolawaldorfska.edu.pl	 sekretariat@szkolawaldorfska.edu.pl

Nasza szkoła przygotowuje uczniów do wyzwań współczesnego życia i zachęca do 
twórczego myślenia i naturalnej ciekawości. Uczymy uczniów, jak odnieść sukces w życiu, 
a nie tylko w testach. Nasz program nauczania jest dostosowany do rzeczywistych potrzeb 
ucznia, unikając niepotrzebnego uczenia się na pamięć i stresu - dzieci są zawsze w centrum 
naszej szkoły i metod nauczania.

www.ourkids.net/pl/wsp/155

Warsaw Montessori School
ul.	Szwoleżerów	4,	00-464	Warszawa,	Poland	 +48	608	488	420
www.wmf.edu.pl	 elementary@warsawmontessori.edu.pl

Warsaw Montessori School jest liderem w dziedzinie edukacji Montessori. Nasi doskonali 
nauczyciele wspierają uczniów w drodze do samodzielności i osiągania sukcesów. Istotną 
częścią pracy w klasie jest budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Oferujemy naukę 
w klasach anglojęzycznych lub dwujęzycznych. Nasza szkoła położona jest zaledwie kilka 
kroków od Parku Łazienkowskiego w tętniącej życiem okolicy, w pobliżu muzeów, ambasad i 
naturalnej scenerii, umożliwiając zdobywanie wiedzy poza klasą.

www.ourkids.net/pl/wms/104

Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich
Wóycickiego	1/3,	bud.	18,	01-938	Warszawa,	Poland	 +48	22	835	43	30
www.pspo.edu.pl	 sekretariat@pspo.edu.pl

W skład Zespołu Edukacyjnego im. Lotników Amerykańskich wchodzą: Społeczna Szkoła 
Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne 
nr 43 i Niepubliczne Przedszkole “Motylkowa Akademia”. Nasz Zespół Edukacyjny to 
dynamiczna społeczność tworzona przez uczniów, nauczycieli i rodziców, w której uczeń w 
przyjaznych warunkach rozwija się harmonijnie i wszechstronnie.

www.ourkids.net/pl/ze/125

Zespół Szkół Społecznych SKT nr 5 STO
ul.	Dziatwy	6,		03-109	Warszawa	 +48	22	614	46	92
www.sto2.pl	 szkola@sto2.pl

Zespół Szkół prowadzony przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego obejmuje szkołę podstawową, gimnazjum oraz 
nowopowstające liceum. Nauczyciele przygotowują własne programy nauczania, 
według których realizują podstawę programową kształcenia ogólnego i przygotowują 
uczniów do posługiwania się urządzeniami niezbędnymi w przyszłości. Od roku 
2011/2012 realizujemy pilotażowy interdyscyplinarny program dla gimnazjów 
“Interblok” w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W 2012 r. 
nasza średnia wyników w sprawdzianie szóstoklasisty wyniosła ponad 34,35 pkt (w 
Warszawie - 27,34 pkt), co daje nam 5. wynik w Warszawie.

Przeczytaj i porównaj szczegółowe profile szkół na stronie  
www.ourkids.net/pl

SPONSOR
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ABOUT EXHIBITING 
SCHOOLSO CO WARTO ZAPYTAĆ 

FILOZOFIA SZKOŁY

 •  Jakie są kluczowe elementy filozofii szkoły?

 •  Jak filozofia szkoły zostaje wdrożona w praktyce i w klasie, jak i poza nią?

PROGRAM NAUCZANIA

 •  Z jakich programów nauczania korzystacie?

 •  Jakie macie podejście do pracy domowej?

 •  W jaki sposób podejście programowe przekłada się na kształcenie na różnych poziomach 
edukacji? 

LICZEBNOŚĆ KLAS I KADRA NAUCZYCIELSKA

 •  Jaka jest liczebność klas i ilu uczniów przypada na nauczyciela?

 •  Jakich nauczycieli zatrudniacie (ich kwalifikacje, dokształcanie zawodowe)?

CZESNE 

 •  Ile wynosi czesne i co jest w nie wliczone? Za co trzeba płacić dodatkowo?

 •  Czy oferujecie pomoc finansową lub stypendia?

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

 •  Jakie zajęcia dodatkowe oferujecie? Czy są płatne dodatkowo?

 •  Kiedy, gdzie i jak często się odbywają?

ŚRODOWISKO SZKOLNE

 •  Jak wygląda życie uczniowskie w szkole?

 •  Czy szkoła ma zgraną społeczność?

 •  Jak radzicie sobie z “problemowymi” uczniami?

SZKOŁY

 •  Czy przedszkole zapewnia bezpieczne środowisko pod odpowiednim nadzorem?

 •  Ilu uczniów przypada na jednego nauczyciela? 

 •  W jakich godzinach przedszkole jest otwarte? Czy prowadzi opiekę przed i po 
podstawowych godzinach zajęć? 

 •  Czy istnieje łatwy system komunikacji z dyrektorem i personelem? Do kogo zgłaszać się z 
pytaniami i obawami? 

 •  Ile wynosi opłata? Co jest w nią wliczone, a co nie?  

 •  Jakie są najważniejsze wartości, które przedszkole stara się promować?  

 •  Jakie jest podstawowe podejście pedagogiczne? 

 •  Ile czasu dzieci spędzają na powietrzu?

 •  Czy wyżywienie jest zapewnione? Jakiego typu? 

PRZEDSZKOLA

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

 •  Czy macie nowe budynki i wyposażenie?

 •  Z jakich zasobów moje dziecko będzie mogło korzystać i jakie są ograniczenia tego 
dostępu?

 •  Czy planujecie w najbliższej przyszłości nowe inwestycje lub zakup sprzętu?

REKRUTACJA

 •  Jakie są zasady przyjęć - jak wybieracie uczniów? Jakich uczniów preferujecie?

 •  Ilu jest kandydatów na jedno miejsce?

ABSOLWENCI

 •  Jakie macie wyniki jeśli chodzi o przyjęcia na studia?

THE TRUSTED SOURCE.
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ONLINE: OURKIDS.NET/PL

Ponad 200 artykułów o edukacji w Polsce (po polsku i po 
angielsku), dokładnie omawiających niepubliczny sektor 
szkolnictwa w Polsce od przedszkola do szkoły średniej 

Szczegółowe profile szkół w różnych regionach Polski

Możliwość porównywania szkół według wybranych 
kryteriów

DRUK

“Przewodnik po szkołach niepublicznych w Polsce” - 
pierwsza edycja dorocznej publikacji.

100-stronicowy dwujęzyczny magazyn omawiający typy 
szkół, sposoby wyboru właściwej szkoły, prezentujący 
porady ekspertów, profile szkół i wiele innych informacji. Do 
pobrania bezpłatnie na witrynie ourkids.net/pl.

EXPO

Pierwsze doroczne targi edukacyjne Expo Szkół 
Niepublicznych w Warszawie - spotkanie z 
przedstawicielami czołowych szkół, uczniami i 
absolwentami, seminaria nt. edukacyjne.

OUR KIDS POMAGA W 
WYBORZE SZKOŁY
Dostarczamy wszystkich informacji i danych, których potrzebujesz aby dokonać przemyślanego 
wyboru odpowiedniej dla Twojego dziecka szkoły.

WARSZAWA

ourkids.net/pl  •  +48 785 488 555  •  anna@ourkidsmedia.com THE TRUSTED SOURCE.


