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Do rodziców przyszłych uczniów 

Wybór odpowiedniej szkoły zarówno dla rodziców jak i uczniów stanowi nie 
lada wyzwanie. Po pierwsze szukacie miejsca bezpiecznego, przyjaznego i 
otwartego na zmieniające się z wiekiem potrzeby młodzieży. Po drugie 
oczekujecie żeby edukacja była na najwyższym poziomie, a kadra potrafiła 
skłonić Wasze dzieci do intelektualnego wysiłku, który nie jest okupiony 
stresem i bezsennymi nocami. Po trzecie poszukujecie osób, które czerpią 
satysfakcję z efektów edukacyjnych i wychowawczych, bo właśnie taka 
postawa gwarantuje, że Wasze dzieci trafią do miejsca na którym Wam zależy.  

Jeżeli czytacie ten folder to oznacza, że Wasze poszukiwania dobiegły końca. 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „AlterEdu” działa od 1 września 2017r. i powstała 

w wyniku przekształcania Społecznego Gimnazjum nr 55 Fundacji AletrEdu. Nasza ponad 

30 latnia praktyka w prowadzeniu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w pełni 

przygotowała nas do podzielenia się doświadczeniem z młodszymi uczniami, którzy po 

skończeniu 8 klasy często decydują się na kontynuację nauki właśnie w naszym liceum. 

 

 

• Baza dydaktyczna 

Szkoła mieszcząca się przy ul. Nowolipki 2A  dysponuje świeżo wyremontowanymi 

pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb naszych uczniów. Kameralne klasy, pokoje 

do zajęć indywidualnych oraz miejsca relaksu sprawiają, że uczniowie czują się 

praktycznie jak w domu. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pomieszczeniach 

sportowych i rekreacyjnych na terenie naszej szkoły. Zajęcia informatyczne prowadzone 

są w budynku przy ul. Andersa 13.  

W ciągu dnia mamy jedną długą przerwę przeznaczoną na obiad dostarczany przez firmę 

cateringową (możliwość wyboru zestawu). 
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• Lubimy wyzwania i cenimy sobie pracę z uczniami: 

 

✓ zdolnymi – większa indywidualizacja w procesie nauczania, wspieranie 

indywidualnych zainteresowań, konsultacje, udział w konkursach przedmiotowych 

i zawodach, 

✓ specjalnych potrzebach edukacyjnych — program adaptacji społecznej i 

edukacyjnej w typowym środowisku rówieśniczym, zajęcia terapeutyczne, zajęcia 

kompensacyjne, opieka psychologa i pedagoga, 

 

 

Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko 

szkoły. 

 

 

Naszym naczelnym celem wychowawczym jest wspieranie w kształtowaniu ucznia: 

 

✓ przyjaznego, otwartego na świat, ludzi i wiedzę; 

✓ poszukującego prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie; 

✓ twórczo zaangażowanego w swój rozwój i odpowiedzialnego za siebie i innych. 

 

 

Życzliwa atmosfera i nasze zaangazowanie stwarza warunki do: 

 

✓ Budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego 

komunikowania się i znajdowania sposobów przezwyciężania stresów. 

✓ Zapewniania optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości 

dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. 

✓ Rozwijania indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego myślenia i 

sprawnego działania. 

✓ Rozbudzania uczuć i kształtowania patriotycznych postaw prospołecznych. 

✓ Efektywnej współpracy z rodzicami i integracji ze środowiskiem lokalnym. 
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Naszym uczniom zapewniamy: 

 

✓ Naukę w małych grupach liczących maksymalnie do 14 uczniów. 

✓ Grono współpracujących ze sobą kreatywnych i inspirujących nauczycieli. 

✓ Stałą opiekę psychologiczną i pedagogiczną.  

✓ Naukę i doskonalenie pływania (zajęcia na basenie). 

✓ Realizację programów nauczania i wychowania wymaganą obowiązującym 

prawem oświatowym i nową podstawą programową. 

 

           
 

Przekonaliśmy Was?  

 

To jeszcze na koniec ważna informacja: wszystkie wymienione aktywności oferujemy 

w ramach czesnego bez żadnych dodatkowych opłat. 

 

Wszystkich przekonanych lub chcących rozwiać wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 

  

  667 999 808 

 

   kontakt@sspfae.waw.pl 

 

   www.sspfae.waw.pl 

 

 


