
Ministerstwo Edukacji i  Nauki 
przyznało do tej pory ten wyjątkowy 
tytuł uprawniający do prowadzenia 
przedmiotów w  języku angielskim 
wyłącznie dwóm poznańskim szko-
łom. Szkoła z Suchego Lasu jest trzecią 
i  zarazem pierwszą, która otrzymała 
zgodę z  programem Cambridge Pri-
mary i Lower Secondary. 

Kuratorium Oświaty i  Minister-
stwo pozytywnie oceniły program 
nauczania szkoły według programów 
Cambridge Primary & Lower Secon-
dary, zakładający że uczniowie uczą 
się przedmiotów w języku angielskim 
takich, jak: Science, Mathematics, 
Global Perspectives, General English, 
Phonics. Kadra szkoły jest międzyna-
rodowa, dzięki temu język angielski 
jest obecny również poza zajęciami 
edukacyjnymi, na przerwach i  zaję-
ciach dodatkowych.

Międzynarodowa akredytacja to 
międzynarodowe dopełnienie wizji 
i misji szkoły realizowanej od samego 
początku jej powstania, a także zezwo-
lenie na realizację w  pełni między-
narodowych programów nauczania, 
w języku angielskim. 

Międzynarodowa szkoła 
– nowe możliwości! 

Szkoła World Primary School po 
raz pierwszy zaprosiła uczniów we 
wrześniu 2021 roku, a  już po pierw-
szym roku działalności zdobywa ko-
lejne akredytacje. Przypomnijmy, że 
obecnie szkoła posiada akredytację 
międzynarodowego programu Cam-
bridge i zgodę Cambridge International 
Assessment  pod patronatem Cambrid-
ge University – Uniwersytetu w  Cam-
bridge, a  także uczniowie szkoły przy-
stępują do egzaminów Cambridge jako 

zaakredytowana placówka Cambridge 
Exam Preparation Center.

– Zgoda Ministerstwa to dla nas 
duże wyróżnienie, jesteśmy bardzo 
wdzięczni naszym rodzicom, którzy 
nam zaufali i  pozwolili wspólnie kre-
ować tą przestrzeń. Jesteśmy dumni 
z  bycia częścią międzynarodowej 
edukacji, a także z bycia jedną ze szkół 
Cambridge, które oferują bardzo wie-
le możliwości swoim podopiecznym, 
m.in naukę bez granic i  barier języ-
kowych, międzynarodowe egzaminy, 
możliwość nauki za granicą i  współ-
czesne standardy. Jesteśmy przeko-
nani, że dzięki przyznanej nam mi-
nisterialnej akredytacji, rozwiniemy 
jeszcze bardziej nasze skrzydła, a szko-
ła stanie się przestrzenią wielokulturo-
wej wymiany doświadczeń, na którą 
otwieramy naszych uczniów każdego 
dnia – podkreśla Marta Kowalska, 
prezes Zarządu World School. 

Pierwsze urodziny!
We wrześniu szkoła świętowała 

swoje pierwsze urodziny, wraz z  nowy-
mi uczniami, którzy zasilili szeregi no-
wych klas. Pierwszy rok był dla szkoły 
i  uczniów wyjątkowy. Po raz pierwszy 
uczniowie poznali czym jest międzyna-
rodowy program, jak to jest liczyć w  ję-
zyku angielskim, robić eksperymenty 
po angielsku, przygotowywać przedsta-
wienie teatralne po angielsku, uczyć się 
przyrody po angielsku i  fonetyki języka 
angielskiego. Uczniowie również dowie-
dzieli się, gdzie leżą kraje nauczycieli, któ-
rzy przyjechali, by uczyć w szkole World 
School z  wielu dalekich miejsc jak Tek-
sas, Irlandia, Zimbabwe, Azerbejdżan, 
Turcja czy Anglia. Nowością okazał się 
również fakt, że połowa kadry szkoły 
i  przedszkola nie mówi wcale w  języku 
polskim, a  język angielski jest codzien-
nym i  zwyczajnym sposobem wzajem-
nej komunikacji. Pierwszy rok był dla 
szkoły bardzo intensywnym czasem 
wielu projektów edukacyjnych, wyda-
rzeń kulturalnych, wycieczek i otrzyma-
nia pierwszych medali za przygotowane 
projekty na uroczystości zakończenia 
przedmiotu Global Perspectives. 

Nie tylko edukacja, 
co po szkole?

Bloki edukacyjne zaplanowane są 
w  szkole od godziny 9.00 do godziny 
15.00. A  co się dzieje po tym czasie? 
Do godziny 17.30 uczniowie uczest-
niczą w  zajęciach dodatkowych, jak 
np. karate, eksperymenty, matema-
tyka, szachy, programowanie, teatr, 
taniec, śpiew, dodatkowy język obcy 
czy rysunek. Od godziny 15.00 dzia-
ła również szkoła muzyczna I  stopnia, 
która oferuje uczniom naukę gry na 

instrumentach, a  także przedmiotów 
muzycznych, jak śpiew, rytmika czy 
kształcenie słuchu. 

– Pragniemy, by uczniowie mogli 
rozwijać swoje pasje w  przestrzeni 
naszej szkoły, a  także by energia, którą 
dzieci mają, była wykorzystana w cało-
ści w momentach dnia, kiedy uczniowie 
nie są zmęczeni. Zajęcia przeplatamy 
wspólnymi posiłkami razem z  kadrą 
i dziećmi w naszej sali lustrzanej, a także 
codziennymi wyjściami na plac zabaw 
czy spacery. Zbudowaliśmy przytulne 
altanki, które dają możliwość przepro-
wadzania lekcji na świeżym powietrzu 

– opowiada o  rutynie dnia szkolnego 
dyrektor szkoły Anna Bzowska. 

Co słychać 
u przedszkolaków?

W  roku szkolnym 2022/2023 
przedszkole Magic World Preschool 
przyjęło maluszki już od drugiego 
roku życia. Dlaczego? Na to pytanie 
odpowiedziała Marta Kowalska.

– Naszą misją jest rozpoczęcie pracy 
z dziećmi jeszcze przed okresem, kiedy 
zaczynają wypowiadać swoje pierwsze 
zdania. To właśnie na wczesnym etapie 
następuje bardzo intensywny rozwój 
mowy dziecka. Dzieci osłuchują się ze 
zdaniami i  słowami w  języku angiel-
skim przed pierwszym wysypem słów. 
Pojawienie się pierwszych słów w  języ-
ku angielskim u  dziecka jest wówczas 
intuicyjne i  naturalne, a  rozumienie 
angielskich wyrazów i  zdań zachodzi 
przed ich stosowaniem – tłumaczy. 

Jak wygląda zerówka 
w Magic World Preschool? 

– Odkąd otrzymaliśmy zgodę na 
międzynarodową edukację, zerówka 
jest już pierwszym etapem edukacji 
naszych uczniów, którzy realizują 
STAGE 1 programu Cambridge, tak 
jak dzieje się to zagranicą. W momen-
cie, kiedy uczniowie rozpoczynają 
klasę pierwszą, są już na etapie drugim 
programu. W  programie Cambridge 
mamy dziewięć etapów edukacyjnych. 
Jest to tożsame z edukacją w Wielkiej 
Brytanii czy Ameryce. Cała praca 
w  naszym przedszkolu do momen-
tu zerówki polega na wyposażeniu 
uczniów w wiedzę i  tło językowe, któ-
rego dzieci nie mają naturalnie, jeśli 
pochodzą z polskiej rodziny. Program 
Cambridge zakłada, że uczniowie są 
gotowi na naukę w języku angielskim, 
ponieważ znają dobrze język, dlatego 
intensywnie rozwijamy ich umiejęt-
ności językowe, wcześniejszą wiedzę 
i  doświadczenie, aby rozpoczynali 
swobodnie program Cambridge, kie-
dy stają się zerówkowiczami – odpo-
wiada Marta Kowalska. 

EDUKACJA EDUKACJA

Duży sukces prywatnej 
szkoły World Primary 
School – już oficjalnie jest to 
szkoła międzynarodowa
Prywatna szkoła podstawowa World Primary School ma 
duże powody do świętowania! Ministerstwo przyznało 
szkole status szkoły międzynarodowej!

Co jeśli dzieci dołączają później 
i nie mają umiejętności językowych? 

– Poznawanie języka jest procesem, 
który trwa. Dzieci uczą się na bazie 
własnych doświadczeń i  od siebie 
nawzajem. Uczniowie dołączający 
później bardzo często na początku są 
obserwatorami i  wyłapują z  kontek-
stu znaczenie słów, zdań czy poleceń. 
W  tak intensywnie anglojęzycznym 
środowisku, ten proces zachodzi szyb-
ko i  sprawnie. Moment kiedy dzieci 
same zaczynają używać języka angiel-
skiego i  korzystać z  własnych umie-
jętności językowych jest różny w  za-
leżności od indywidualnej gotowości 
dziecka, jednak dzieje się to bardzo 
spontanicznie i naturalnie. Im dziecko 
jest młodsze, tym szybciej i naturalniej 
przestawia się na język angielski.

Dalsze plany?
– Jako szkoła intensywnie się roz-

wijamy. Na chwilę obecną tworzymy 
kolejne piętro, które będzie wyposa-
żone w  nowoczesne pracownie, np. 
chemiczne i biologiczne dla starszych 
uczniów. Do rekrutacji na rok szkol-
ny 2023/2024 zapraszamy starszych 
uczniów klas 4, 5, 6 i  7 z  bardzo do-
brą znajomością języka angielskiego. 

Planujemy otworzyć także klasę przy-
gotowawczą dla uczniów starszych, 
którzy chcieliby się uczyć w języku an-
gielskim i zdobywać międzynarodowe 
certyfikaty, ale na ten moment nie po-
siadają zdolności językowych – uchyla 
rąbka tajemnicy Marta Kowalska.

Drzwi otwarte 26 
listopada, o 10.00 szkoła 
i o 12.30 przedszkole

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich rodziców i  dzieci, chcących 
poznać nas z  bliska 26 listopada o  go-
dzinie 12.30 dla szkoły i  o  10.00 dla 
przedszkola. Będzie można posłuchać 
o  naszej edukacji, rozwiązać zagadki 
i  łamigłówki, porozmawiać z  naszy-
mi nauczycielami i  zobaczyć naszą 
przestrzeń. W  tym roku zapraszamy 
również klasy starsze: pięcio-, sześcio- 
i siedmioklasistów! 

Więcej informacji o  szkole podsta-
wowej, przedszkolu i  szkole muzycz-
nej znajdą Państwo na stronie www.
world-school.pl.
Suchy Las 62-002
ul. Obornicka 124 
515 789 269 
www.world-school.pl

EDUKACJA EDUKACJA / ZDROWIE

Międzynarodowa Edukacja 
dla dzieci w Suchym Lesie
Już wkrótce rozpocznie się drugi rok działania projektu 
WORLD SCHOOL – międzynarodowego przedszkola, szko-
ły podstawowej i szkoły muzycznej, które w nowoczesny 
sposób podchodzą do nauczania dzieci.

Aktualnie trwa NABÓR UZU-
PEŁNIAJĄCY do szkoły, a  w  przed-
szkolu zostały ostatnie wolne miejsca!

WORLD SCHOOL to innowa-
cyjny projekt, w  którego skład wcho-
dzą przedszkole, szkoła podstawowa 
oraz szkoła muzyczna. Po udanym 
starcie prawie rok temu, placówki od-
noszą ogromny sukces i  cieszą się du-
żym zainteresowaniem rodziców.

NA CZYM POLEGA PROJEKT 
WORLD SCHOOL?

Szkoły powstały z  myślą o  współ-
czesnej edukacji opartej na otwartości, 
tolerancji i szacunku.

Placówki są niepubliczne, a  ich 
działanie odpowiadać ma na współ-
czesne potrzeby rodziców i  ich dzieci. 
System nauczania opiera się na dwu-

języczności, regularnej komunikacji 
i zabawie! Dzieci już od najmłodszych 
lat uczą się nie tylko języka angielskie-
go jako przedmiotu, ale też fonetyki 
języka angielskiego, literatury anglo-
języcznej czy przedmiotów, to jest Ma-
thematics, General English, Science, 
Global Perspectives.

Autorką WORLD SCHOOL jest 
Marta Kowalska, prezes zarządu, ab-
solwentka studiów psychologicznych 
oraz szkoły muzycznej drugiego stop-
nia. Specjalizuje się w psychologii roz-
wojowej dzieci i  młodzieży. Jej celem 
było stworzenie szkoły nowoczesnej, 
która dostosowuje się do rozwijające-
go się świata.

– Pragnę, aby nasi uczniowie byli 
obywatelami Polski i  całego świata, 
którzy swobodnie komunikują się 

w  języku angielskim, dla których nie 
istnieją bariery językowe, którzy ro-
zumieją różnice kulturowe, są otwar-
ci i  pełni szacunku dla innych ludzi 

– podkreśla prezes Marta Kowalska.

MAGIC WORLD PRESCHOOL
Przedszkole M AGIC WORLD 

to miejsce, w  którym dzieci otoczo-
ne zostają troskliwą opieką już od 
drugiego roku życia. Przedszkole 
uczy samodzielności, pomaga w  od-
krywaniu świata i  wspiera rozwój, 
a  to wszystko w  ciepłej atmosferze 
bezpieczeństwa i  akceptacji. Misją 
placówki jest wzmacnianie natu-
ralnej ciekawości świata u  dzieci, 
uwrażliwienie ich na potrzeby in-
nych oraz pomaganie w  budowaniu 
relacji z  rówieśnikami. Każdą gru-
pą zajmuje się dwóch opiekunów 

– jeden mówiący w  języku polskim 
i  drugi komunikujący się w  języku 
angielskim. Dzięki ich współpracy 
program polskojęzyczny zintegro-
wany jest z anglojęzycznym, co przy-
nosi najlepsze efekty.

Dzieci uczęszczające do Magic 
World Preschool uczestniczą w  wy-

cieczkach edukacyjnych i  kultural-
nych, zajęciach plastycznych, muzycz-
nych i  sportowych oraz warsztatach 
prowadzonych przez psychologa.

WORLD PRIMARY SCHOOL
Szkoła wyróżnia się indywidu-

alnym podejściem do uczniów. Jej 
celem jest dbanie o  harmonijny 
i  wszechstronny rozwój dzieci. Pla-
cówka nie tylko uczy, ale także wspie-
ra rozwój pasji, inspiruje i zachęca do 
pracy na każdym etapie drogi edu-
kacyjnej. Szkoła stawia na ciekawą 
edukację pełną przygód i  wyzwań 
w  atmosferze wsparcia. World Pri-
mary School przeznaczone jest dla 
uczniów od pierwszej do ósmej kla-
sy. Grupy są kameralne i  składają się 
maksymalnie z 18 osób. 

World Primary School jest szkołą 
z  Międzynarodową Akredytacją – 
Cambridge Assessment Internatio-
nal Education – Cambridge Interna-
tional School. Realizujemy program 
Cambridge Primary & Lower Se-
condary oraz polską podstawę pro-
gramową.

MUSIC WORLD SCHOOL
Music World School to popołu-

dniowa szkoła muzyczna I  stopnia. 
Jako jedna z  czterech placówek w  Po-
znaniu posiada akredytację CEA dają-
cą pełne, profesjonalne wykształcenie 
muzyczne na poziomie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I  stopnia. Każdy 
jej absolwent otrzymuje dyplom da-
jący możliwość dalszego kształcenia 
w  szkołach muzycznych II stopnia. 
Szkoła ta, to kameralna placówka, 
którą wyróżnia otwartość na różno-
rodność i kreatywność podczas prowa-
dzonych zajęć. W Music World School 
do wyboru są dwa cykle kształcenia: 
JUNIOR ACADEMY, czyli cykl 6-let-
ni oraz TEEN ACADEMY, który trwa 
cztery lata. Aktualnie uczniowie mają 
do wyboru trzy główne instrumenty: 
fortepian, skrzypce i gitarę.

WORLD SCHOOL to wyjątko-
wy projekt, który mimo dużego suk-
cesu, nadal się rozwija. Placówki te są 
idealne dla rodziców, którym zależy 

na rozwoju dzieci i  ich możliwości 
odkrywania świata poprzez niesamo-
witą przygodę!

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 
DO SZKOŁY!

Szczegóły oferty dotyczące nabo-
ru uzupełniającego znajdą Państwo 
na stronie internetowej: www.world-

-school.pl

DOŁĄCZ DO KLASY 
CZWARTEJ!

Zapraszamy dzieci klasy trzeciej 
do utworzonej klasy czwartej. Formu-
larz aplikacyjny można wypełnić za 
pośrednictwem strony: https://world-

-school.pl/rekrutacja-podstawowka/.

Zapraszamy do kontaktu:
ul. Obornicka 124,
Suchy Las 62-002.
515- 789- 269
kontakt@world-school.pl 
www.world-school.pl
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Dzisiejsza stomatologia coraz czę-
ściej nie skupia się na poszczególnych 
zębach, ale na kompleksowym spojrze-
niu na całą jamę ustną. Dzięki temu, po 
wyleczeniu próchnicy czy chorób przy-
zębia, można kontynuować terapię z za-
biegami w  zakresie ortodoncji, a  także 
stomatologii estetycznej, co również 
nie musi oznaczać ciągnącego się la-
tami leczenia. Mamy dostępne środki 
i  możliwości do dużo szybszej i  niein-
wazyjnej metody prostowania zębów.

Clear Aligner to nowoczesny system 
leczenia ortodontycznego za pomocą 
nakładek, który nie ingeruje w codzien-
ne funkcjonowanie. Pacjent otrzymuje 
zestaw trzech przezroczystych nakła-
dek przeznaczonych na cztery tygodnie 
stosowania. Każdą z  nich należy nosić 
około 20 godzin dziennie, ściągając je 
do jedzenia, picia oraz czyszczenia. Bar-
dzo istotną kwestią jest wysoka estety-
ka, a  także, w  przeciwieństwie do stan-
dardowego leczenia ortodontycznego, 

brak dolegliwości bólowych. Nakładki 
zapewniają pacjentom wysoki komfort 
użytkowania, a pożądane efekty można 
uzyskać już po kilku miesiącach.

Proces leczenia jest dostosowywa-
ny do każdego przypadku, ustalany 
na podstawie wstępnej diagnozy oraz 
rozmowy z pacjentem. Podczas analizy 
lekarz stwierdza, czy wada kwalifikuje 
się do leczenia metodą Clear Aligner. 
Przed rozpoczęciem przedstawiany jest 
pacjentowi plan leczenia, informacje 
o  kosztach, czasie trwania terapii oraz 
efektach, jakie można uzyskać. Wszyst-
ko to ustalane jest indywidualnie dla 
każdej osoby, w  zależności od sytuacji 
w jamie ustnej.

Po skorygowaniu wady następuje 
ostatni etap – retencja. Niezwykle istot-
na faza leczenia, bez której może dojść 
do utraty osiągniętych efektów. To 
właśnie nakładki retencyjne, noszone 
sumiennie zapewniają utrzymanie za-
mierzonego rezultatu.

Wprowadzenie metody Clear Ali-
ner do kompleksowej terapii, w  połą-
czeniu z innymi zabiegami leczniczymi 
oraz estetycznymi, zapewnią pacjen-

tom nie tylko piękny uśmiech, ale rów-
nież zdrowe i prawidłowe funkcjonowa-
nie całej jamy ustnej.

Zespół Mio-Dent

Nie tylko piękny uśmiech
Proste i białe zęby wielu osobom wydają się nieosiągalne. 
Istnieje przeświadczenie, że droga do uzyskania wymarzo-
nego uśmiechu wymaga wielu wyrzeczeń, jest długotrwa-
ła i bardzo droga. A co, jeśli okaże się, że to już zamierzchłe 
czasy i uzyskanie efektu pięknego uśmiechu, jak z reklamy, 
nie musi być takie trudne?

ul. Młodzieżowa 11, 62-002 Suchy Las
www.mio-dent.pl, tel. +48 612 787 877

facebook: MioDentStomatologia

Lek.dent. Agata Imbierska 
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