
NIEPUBLICZNA  
SZKOŁA PODSTAWOWA 

Oferta wstępna - poglądowa 



O nas 

 

 

Logos Group to spółka cywilna zarządzająca dwoma  
Prywatnymi Przedszkolami Podwawelskie Smyki  
(przy ul. Komandosów 21 i przy ul. Racławickiej 20)  
oraz Poradnią Logopedyczno-Psychologiczną. 

 

 

 



O nas 

 
 

 

Od ponad 10 lat zajmujemy się edukacją najmłodszych. 
Realizujemy pełne nauczanie w zakresie wychowania 
przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „O”.  
Jesteśmy ambasadorami edukacji włączającej, obejmując 
kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem 
rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. 

 



O nas 

 Ponad 20 lat pracy w charakterze nauczyciela klas 1-3  
w Publicznej  Szkole Podstawowej 

 6 lat pracy jako wicedyrektor do spraw pedagogicznych 
 i nauczyciel w Prywatnej Szkole Podstawowej 

 Terapeuta pedagogiczny i Logopeda (od 1997 roku 
w prywatnej poradni oraz w szkołach podstawowych 
i gimnazjum) 

 Blisko 20 lat dzielenia się wiedzą i doświadczeniem 
z nauczycielami na kursach i studiach podyplomowych.  

 
 

Doświadczenie dyrektora w edukacji szkolnej  
 



O nas 

Od września 2017 otwieramy  

Niepubliczną Szkołę Podstawową  

przy ul. Celnej 9 w Krakowie. 



Oferta 

Marzy nam się szkoła, do której i uczniowie, 

i nauczyciele, i rodzice  chodzą z przyjemnością, 

w której otwarcie rozmawia się o wyzwaniach 

i problemach, w której wszyscy razem tworzymy 

jedną szkolną społeczność.   

 
 



Oferta 

Jakie kompetencje nasza  

szkoła powinna rozwijać u dziecka? 

 

 

 

 
 



Oferta 

Dzieci chcą się uczyć, a nasza szkoła im to umożliwi: 

Uczeń będzie: planował i organizował proces uczenia się, 

poszukiwał, selekcjonował, przetwarzał informacje, badał, odkrywał, 

doświadczał, zadawał pytania, eksperymentował, szukał odpowiedzi, 

wyciągał wnioski, aktywnie tworzył - również swoją wiedzę...  
 



Oferta 

Będziemy wychowywać i wdrażać do: 

 Samodzielności i odpowiedzialności,  

 Aktywności, kreatywności i krytycznego myślenia, 

 Współpracy i współodpowiedzialności w zespole, 

 Określania i rozwiązywania problemów,  
 
 



Oferta 

Będziemy rozwijać: 

 Obiektywną samoocenę, 

 Odporność psychiczną, 

 Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, 

 Umiejętność prezentacji własnych dokonań, 



Zapewniamy 

 wysoki poziom nauczania i wychowania; rozwój kompetencji kluczowych 
rozumianych jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, 

 zespoły klasowe do 16 osób, 

 indywidualną ścieżkę rozwoju każdego ucznia, 

 realizację rozszerzonej podstawy programowej dzięki autorskim oraz 
starannie dobranym programom nauczania, oraz realizacją projektów 
interdyscyplinarnych na wszystkich szczeblach nauczania 

 
 



Zapewniamy 

 codzienne zajęcia z języka angielskiego ,  

 drugi język obcy – 2 razy w tygodniu  

 zajęcia komputerowe, naukę programowania,  

 zajęcia  sportowe:  basen, gimnastyka ogólnorozwojowa, taniec,… 

 szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych  

 edukację poza klasą (teatr, muzeum, wycieczki i imprezy edukacyjne, 
kulturalne, warsztaty, gry terenowe...)   

 



Oferujemy 

 Edukację i opiekę w godzinach uzgodnionych z rodzicami; 

 Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, 

 Wyżywienie (catering) 

 Zakup podręczników, szkolnej wyprawki za pośrednictwem 
szkoły 

 …  
 
 
 
 
 



Opłaty   

 Opłata wpisowa    (jednorazowa opłata)  1 500 zł 

 Dla absolwentów naszych przedszkoli  1 200 zł 

 

 Czesne - 790 zł (czesne jest płatne przez 12 miesięcy) 

 Zniżka dla rodzeństwa – 10%  

 Zniżki dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego          

ustalane indywidualnie 

 



Opłaty   

W czesne zostały wliczone: 

 zajęcia edukacyjne, w tym nauka j. angielskiego i drugiego j. obcego  

 opieka w godz. uzgodnionych z rodzicami (np. 7:00-17:00) 

 zajęcia dodatkowe – koła: artystyczne (plastyka, muzyka, teatr, 

taniec) , matematyczne, poetyckie, informatyczne, przyrodnicze, 

eksperymentalne, edukacja regionalna ...)   

 



Opłaty   

Dodatkowo płatne: 

 Wyżywienie 

 Podręczniki i wyprawka ucznia 

 Wyjścia i wycieczki 

 Zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne (np. pływalnia, łyżwy, tenis, 

robotyka, szachy, ...)  



Rekrutacja 

 

Prowadzimy zapisy do klas 1-3.  

 

Zapraszam Państwa do wspólnego tworzenia naszej szkoły. 

 

 

 



ul. Celna 9,  
(okolice Kładki Ojca Bernatka) 
30-507 Kraków 
 
 

Kontakt 

Aldona Liburska   
Tel. 509 494 771 
aliburska1@gmail.com 
 

 
 Adres Szkoły  


