Oferta edukacyjna 2021/2022
Zapraszamy do wyjątkowej Szkoły Adventure, którą stworzyliśmy z miłości do dziecka.
Czas spędzony przez dziecko w szkole jest bardzo ważnym okresem w jego życiu.
W naszej Szkole to czas zdobywania wiedzy, ale też odkrywania świata, drugiego człowieka i
samego siebie.
Dlatego każdego dnia wychodzimy poza tradycyjną podstawę programową. Dzięki temu, nasi
uczniowie czują się bezpiecznie i po prostu lubią chodzić do szkoły.
Inspiracją są dla nas różne metody pracy, wspierające holistyczny rozwój dziecka, outdoor
education, technologia - iPad dla każdego ucznia, nauka języków, edukacja ekologiczna.
W naszej Szkole staramy się, aby nauczyciel wspierał ucznia w nauce, ale także w rozwoju
kluczowych kompetencji, które pomogą mu w dorosłym życiu. Absolwent naszej Szkoły to
Obywatel Świata – kreatywny, odważny, mądry i szczęśliwy młody człowiek.

Priorytety Szkoły
•

Program – iPad dla każdego ucznia

Każdy uczeń zapisując się do Adventure otrzyma swojego iPada. Będzie z niego korzystał
podczas lekcji i w domu, wykonując zadania i projekty.
iPad jest narzędziem wspierającym naukę na każdej lekcji. Świetnie sprawdza się na polskim,
angielskim oraz fizyce.
Dzięki temu edukacja jest dla dziecka przyjemniejsza, intuicyjna, a przede wszystkim
efektywna.
•

Program rozszerzonej nauki języka angielskiego i Native speaker dla klas starszych

W klasach 1-3 uczniowie mają co najmniej 3 godziny nauki języka angielskiego w tygodniu. W
klasach 4-8 to co najmniej 4 godziny nauki, wspierane zajęciami z native speakerem oraz
aplikacjami na iPadzie.
Dzisiejszy świat to globalna wioska, a absolwent Szkoły Adventure to Obywatel Świata, który
komunikuje się z innymi bez żadnych barier.
Rozszerzony angielski i zajęcia Native speakerem to prosta droga do tego celu.
•

Edukacja ekologiczna w terenie – Ogrody Beni

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ekologia to już nie tylko moda, ale niezbędna wiedza i
aktywne działania na rzecz przyrody.
Od tego jak zbudujemy relacje dzieci z przyrodą – zależy jakość życia następnych pokoleń.
Nasi uczniowie uczą się tego na terenowych zajęciach i w przyszkolnym ogrodzie
dydaktycznym.

Oferta Szkoły
>>> Szkoła przyjazna dla Dziecka
Dbamy o to, żeby nasi uczniowie dobrze się czuli w budynku Szkoły. Szkoła jest nieduża, ma 9
dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, salę gimnastyczną. Wszyscy się tu znamy, panuje
domowa atmosfera.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mała, kameralna szkoła w systemie jednozmianowym,
Zajęcia w małych grupach – klasy do 18 uczniów
Bezstresowy program adaptacji dziecka w szkole,
Opieka świetlicową od 7:00-16:30,
Szkoła bez dzwonka
Z lekkim plecakiem
Zdrowe wyżywienie przygotowane w naszej kuchni,
Możliwość dowożenia własnym busem ze Słupska i miejscowości na trasie Słupsk-Ustka.

>>> Szkoła wspierająca rozwój Dziecka
•
•

W naszym zespole pracuje psycholog, pedagog, logopeda – wspierają uczniów swoimi
kompetencjami i empatią.
Organizujemy zajęcia dodatkowe, które ustalamy rokrocznie na podstawie preferencji
naszych uczniów. Organizujemy: warsztaty muzyczne, kulinarne, zajęcia cyrkowe, zajęcia
teatralne, warsztaty techniczno-plastyczne, zajęcia fitness, SKS.

Szkoła przyjazna i wspierająca Dziecko jest możliwa dzięki wspaniałym nauczycielkom i
nauczycielom.
Jesteśmy serdeczni, otwarci i zaangażowani w swojej pracy.

Opłaty w roku szkolnym 2021/2022
•
•
•
•

Wpisowe (opłata jednorazowa przy zapisaniu dziecka) – 400 zł,
Czesne 450 zł miesięcznie,
Dzieci uczęszczające do Słonecznikowego Przedszkola zwolnione są z opłaty wpisowego
Możliwość otrzymania zniżki na drugie i kolejne dziecko

ZAPRASZAMY
www.adventure.edu.pl
Facebook.com/NiepublicznaSzkolaAdventure

