
Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Let’s Talk 
1 wrześnie 2017 rozpoczęcie roku szkolnego w klasie „0” 
 
Jesteśmy po to, aby w atmosferze entuzjazmu i odpowiedzialności wskazać uczniom drogę 
do  poznania siebie i spełnienia swoich marzeń. 
 
Naszą misją jest wychowanie uczniów na mądrych, dobrych i otwartych na wyzwania 
młodych ludzi, którzy odkryją w sobie radość tworzenia, wiarę w to, że nie ma trudności nie 
do przezwyciężenia i zdobędą swój własny szczyt. 
 
Jesteśmy szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. W nauczaniu opieramy się na 
rzetelnym przekazywaniu wiedzy, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, które 
odbywa się dwujęzycznie - w języku polskim i angielskim. Ponadto codziennie realizujemy 
lekcje języka angielskiego rozwijające kompetencje językowe. Dodatkowo nasi uczniowie 
uczą się języka niemieckiego i hiszpańskiego. 
 
W przeciwieństwie do tradycyjnych metod nauczania proces edukacji w naszej szkole jest 
oparty na koncepcji inteligencji  wielorakich według prof. Howarda Gardnera. Dzięki zajęciom 
gardnerowskim rozwijamy inteligencje będące mocną stroną dziecka oraz wspieramy lub 
korygujemy inteligencje słabiej rozwinięte. 
 
1 września 2017 roku rozpoczniemy rok szkolny w klasie „0” o nazwie Przedsiębiorczy 
Sześciolatek w budynku Let's Talk School przy ul. 3 Maja 17.  
 
Nauka w klasie „0” będzie obejmowała: 
 
* podstawę programową – dwujęzycznie (po polsku i po angielsku) 
* język angielski - codziennie 
* język niemiecki - 2 razy w tygodniu 
* język hiszpański - 1 raz w tygodniu 
* naukę gry w szachy  
* zajęcia z podstawy przedsiębiorczości 
* zajęcia z dramy i retoryki 
* zajęcia gardnerowskie 
* zajęcia logopedyczne 
* kluby zainteresowań  
* zumbę, rytmikę, gimnastykę  
 
Zajęcia dydaktyczne w klasie „0”, połączone z zabawą, będą odbywały się małych grupach do 
14 osób w nowocześnie wyposażonych multimedialnych salach w godz. 9.00-15.00.   
W godzinach 7.00-9.00 oraz 15.00-17.00 będzie możliwe nieodpłatne korzystanie z opieki 
świetlicowej.  
 
Szkoła powstała z naturalnej potrzeby zapewnienia przedszkolakom Let's Talk Kindergarten 
możliwości kontynuowania nauki w klasach I – VIII. Grupa „0” będzie zatem kontynuowała 
naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/19 oraz w latach kolejnych. 
 


