
W uroczystości wzięli udział wójt 
Grzegorz Wojtera, przewodnicząca 
Rady Gminy Anna Ankiewicz, kierow-
nik Violetta Pałącarz z Referatu Oświa-
ty i Sportu Urzędu Gminy, sucholescy 
radni oraz przyjaciele szkoły. Podczas 
spotkania pokazano prezentację multi-
medialną na temat placówki. 

Kolorowe, jasne sale
Wszystkich gości oprowadzono 

też po budynku szkoły. 
– Szkoła robi wrażenie zarówno 

wewnątrz, jak i z zewnątrz. Myślę, 
że podobne odczucia mają też sami 
uczniowie, którzy do tej szkoły zaczę-

li uczęszczać oraz ich rodzice – mówi 
wójt Grzegorz Wojtera. – Ta szkoła 
jest kolejnym punktem na mapie na-
szej gminy. Mam nadzieję, że zdobę-
dzie duże uznanie wśród sucholesian 

– dodaje.
– Jestem pod wrażeniem. Gdy-

bym mogła, sama zapisałabym się do 
takiej szkoły – wyznaje zachwycona 
Agnieszka Łęcka, redaktor naczelna 
,,Sucholeskiego Magazynu Mieszkań-
ców Gminy”. 

Placówka mieści się w dwupiętro-
wym budynku przy ulicy Obornickiej 
124. Uczniowie mają do dyspozycji ja-
sne, przestronne, kolorowe sale lekcyj-
ne, wyposażone w tablice interaktyw-
ne, nowoczesną salę komputerową. 
W obiekcie znajduje się także 110-me-
trowa sala gimnastyczna z lustrami. 
Dominuje szarość, drewno i pastele. 
World Primary School to szkoła bez 
dzwonka w klasach 1-3, nauczycie-
le dopasowują przerwy do potrzeb 
uczniów.  Kameralny charakter szkoły 
sprawia, że każdy czuje się tu komfor-
towo i bezpiecznie. 

Ciekawy program nauczania
Oprócz szkoły w budynku funk-

cjonuje też przedszkole. Placówka 
przyjmuje dzieci od drugiego roku ży-
cia. Stawia na umiejętności językowe, 

ale też na kompetencje komunikacji, 
wyrażania i rozumienia swoich po-
trzeb emocjonalnych, empatii. Dzieci 
codziennie rozpoczynają tu zajęcia 
w kręgu, dzięki któremu mogą się 
zintegrować. Obie placówki oferują 
bogaty i ciekawy program edukacyj-
ny, a głównym przesłaniem pozostaje 
wszechstronny rozwój dziecka. 

– W jednej klasie dzieci uczą się pod 
okiem dwóch nauczycieli – polskoję-
zycznego i nauczyciela międzynaro-
dowego, który komunikuje się tylko 
w języku angielskim. Nauczyciele są 
między innymi z USA, Irlandii, Wiel-
kiej Brytanii czy Zimbabwe – wszyscy 
na co dzień posługujemy się  językiem 
angielskim – podkreśla Anna Bzow-
ska, dyrektor szkoły. – Dzieci mają też 
czas na relaks i zabawę. Nasi uczniowie 
będą raz w miesiącu brać udział w wy-
cieczkach edukacyjnych – podkreśla. 

– Pracowaliśmy bardzo mocno 
przez ostatnie dziewięć miesięcy.  Był 
to naprawdę intensywny czas. Ale 
dzięki pomocy rodziny i przyjaciół 
udało się, szkoła została na czas otwar-
ta – mówi z uśmiechem Marta Kowal-
ska, właścicielka szkoły. – Nasza kadra 
ma wysokie kwalifikacje i duże do-
świadczenie w nauczaniu, a także pra-
cy w programach międzynarodowych. 
Mamy tu nie tylko uczniów z Polski, 
ale i z zagranicy. 

– Pięknie wykończone pomiesz-
czenia, kolorystyka sal i nowoczesne 
pomoce dydaktyczne z pewnością zo-
staną docenione przez rodziców i dzie-
ci. Cieszę się, że taka szkoła mieści się 
w Suchym Lesie. Jednak zainteresowa-
nie szkołą wykracza poza naszą gminę, 
co jest dodatkową zaletą i powodem 
do dumy. Mnie jako dietetyka cieszy 
fakt, że placówka planuje uruchomie-
nie własnej kuchni: pozwoli to na kre-
owanie menu w zależności od potrzeb 

uczniów i oczekiwań rodziców. Jak 
wiemy, obecnie jest to rzadkością, po-
nieważ szkoły i przedszkola korzystają 
w większości przypadków z cateringu 

– zauważa radna Iwona Koźlicka. 

Międzynarodowy certyfikat
Szkoła Podstawowa World Prima-

ry School posiada status Cambridge 
International Assessment – Interna-
tional School oraz Cambridge English 
Exam Preparation Centre. Oznacza 
to, że uczniowie uczą się na co dzień 
przedmiotów w języku angielskim 
takich jak Science, General English as 
a first language, Global Perspectives, 
Mathematics oraz zdają dwa egzami-
ny językowe na poziomie klasy trzeciej 
i szóstej, mogą je zdawać także chętni 
uczniowie klasy ósmej. Międzynaro-
dowy program świetnie przygotowuje 
dzieci do kontynuowania późniejszej 
edukacji w systemie dwujęzycznym lub 
wyłącznie w systemie anglojęzycznym. 

Placówka oferuje wiele zajęć 
dodatkowych. Uczniowie mogą tu 
uczestniczyć np. w zajęciach z piłki 
nożnej, tańca czy akrobatyki. Wśród 
warsztatów dla najmłodszych znalazły 
się rytmika, gimnastyka czy plastyka. 

– Jestem zachwycona tą nowocze-
sną, wspaniale pod względem dydak-
tycznym wyposażoną szkołą – nie 
ukrywa kierownik Violetta Pałącarz. 

– Kiedyś moim marzeniem było zało-
żenie takiej szkoły, ale wiadomo, że są 
na to potrzebne niemałe środki finan-
sowe. Cieszę się, że znalazł się ktoś, kto 
swoje pieniądze przeznaczył na tak 
dobry cel. To szkoła dla dzieci wybit-
nie uzdolnionych, ale wiemy, że takich 
nie brakuje w naszej gminie. Placówka 
pobiera oczywiście czesne, ale wie-
my też, że wielu mieszkańców gminy 
Suchy Las do takich niepublicznych 
szkół swoje dzieci wysyła. Cieszę się, 
że osoby te będą miały teraz dodatko-
wą motywację, żeby w naszej gminie 
pozostać – podkreśla.

Na zakończenie uroczystości go-
ście obdarowali właścicieli i dyrekcję 
upominkami. Przewodnicząca Anna 
Ankiewicz wręczyła założycielom pla-
cówki wielką literę A z materiału. 

– To piękny i nowoczesny obiekt. 
Wystrój i wyposażenie klas zachwyci 
każdego, zachwycająca jest także ofer-
ta szkoły, przedstawiona przez prowa-
dzących tę placówkę. Wspaniale, że 
tego typu szkoła powstała właśnie 
w naszej gminie i wzbogaca wachlarz 
edukacyjny dla dzieci – komentuje 
w rozmowie z nami Anna Ankiewicz.

Jako redakcja w pełni podzielamy 
tę opinię. I życzymy szkole wielu suk-
cesów oraz realizacji kolejnych celów. 

Agata Czyżakfot
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EDUKACJA

Propagujemy 
otwartość na świat
Dwujęzyczna niepubliczna szkoła World Primary School 
w Suchym Lesie uroczyście otwarta. Duże wrażenie na 
gościach zrobiły nowoczesne sale lekcyjne, tematycznie 
związane z porami roku i kontynentami. Uczestników za-
chwyciły także duże, interaktywne tablice. Podczas spotka-
nia padło wiele słów wdzięczności dla tych, bez których ta 
szkoła by nie powstała. 

Otwarcie World School

WORLD SCHOOL 
WIELKI START!

Poranek, 1 września był szczególnie wyjątkowy dla jednej ze szkół 
w Suchym Lesie. 

World Primary School – nowa, dwujęzyczna prywatna szkoła podsta-
wowa powitała po raz pierwszy swoich uczniów. To będzie wyjątko-
wy, inauguracyjny rok. 

Szkoła powstała z myślą o współczesnej edukacji opartej na 
otwartości, szacunku i tolerancji. Misją World Primary School jest 
stworzenie miejsca przyjaznej nauki, edukacji w języku angiel-
skim, która dla uczniów stanowi zwyczajne narzędzie komunikacji 
i sposób przekazywania wiedzy.

Szkoła powstała w bardzo nowoczesnym budynku, wykończona zo-
stała w wysokim standardzie, na podstawie bardzo przemyślanej kon-
cepcji wnętrz nawiązującej do kontynentów i świata. Każda sala jest inna. 
Różni się motywem przewodnim lub też przeznaczeniem. Wyposażona 
jest w nowoczesne sprzęty i materiały edukacyjne. W środku jest przy-
tulnie i wesoło. 

Dlaczego nauka w nowej szkole w Suchym Lesie jest taka wyjątkowa?
 � Nauka odbywa się w kameralnych klasach, pod okiem dwóch nauczy-
cieli, tak aby wychowawcy mogli indywidualnie podchodzić do po-
trzeb każdego ucznia.

 � W szkole nie ma dzwonka! Nauczyciele w klasach 1-3 dopasowują 
przerwy do potrzeb uczniów, momentów skupienia i obserwują po-
ziom energii w klasie. 

 � Nauka odbywa się w dwóch językach. Dzieci mają zajęcia przedmioto-
we w języku angielskim i w języku polskim. 

 � Każda klasa ma dwóch wychowawców – polskojęzycznego i angloję-
zycznego, którzy biorą aktywny udział w całym życiu szkoły i wszyst-
kich wydarzeniach.

 � Nie ma zadań domowych – czas spędzony w szkole jest czasem nauki!
 � Dzieci są pod stałą opieką psychologa i logopedy.
 � Dzieci korzystają z dużej liczby zajęć dodatkowych, dopasowanych do 
ich potrzeb, np. pływalni, tańca, rytmiki.

Nie tylko szkoła
Magic World Preschool to niepubliczne, dwujęzyczne przedszkole, 

mieszczące się w tym samym budynku. Wraz ze szkołą podstawową 
i muzyczną stanowi wyjątkowy projekt edukacyjny, autorstwa Pani 
Marty Kowalskiej, Prezes Zarządu World School. Całość wzajemnie 
się uzupełnia, przedszkole przygotowuje do dwujęzycznej edukacji 
w szkole i rozpoczyna cały międzynarodowy program, aż do 8 klasy 
szkoły podstawowej. 

Nabór do szkoły muzycznej I stopnia
W tym samym budynku, w ramach MUSIC WORLD, we wrześniu 

swoje zajęcia rozpoczęli także uczniowie Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia.

We wrześniu można zapisać jeszcze dziecko na zajęcia próbne, 
z których rodzice skorzystają bezpłatnie, po wcześniejszym zapi-
saniu się. Nabór trwa do końca miesiąca.

Nauka odbywa się w godzinach popołudniowych i możliwa jest 
dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Dzieci mogą uczyć się w trybie 
4- lub 6-letnim (w zależności od wieku).

Uczniowie Music School, poza grą na instrumentach i śpiewem, będą 
kształceni w zakresie teorii muzyki, rytmiki, nauki o muzyce, kształcenia 
słuchu, harmonii, audycji muzycznych i historii muzyki. Prowadzimy zaję-
cia również w języku angielskim.

Dla tych osób, które chciałyby skorzystać z oferty zajęć dodatkowych, 
odbywających się w wybrane dni, z gry na instrumentach lub z śpiewu 
jest możliwość skorzystania z VOCAL ACADEMY lub INSTRUMENTAL 
ACADEMY.

Szkoła zapewnia profesjonalne wykształcenie muzyczne na poziomie 
państwowej szkoły muzycznej I stopnia i została zatwierdzona przez 
Centrum Edukacji Artystycznej, które sprawuje nadzór pedagogiczny 
nad szkołami artystycznymi, placówkami artystycznymi oraz placówka-
mi zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych. 

Jeśli chcesz zapisać się na zajęcia próbne lub porozmawiać o ofercie 
– zadzwoń lub napisz!
Tel. 515 789 269, kontakt@world-school.pl

EDUKACJA - ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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