
■ DLACZEGO MY?

jeden z najnowocześniejszych obiektów szkolnych 
w kraju, wyróżniony w konkursie architektonicznym
"Piękny Wrocław" (2017)

GDZIE?
przy ulicy Racławickiej 101 we Wrocławiu, w pobliżu

Parku Grabiszyńskiego

OD KIEDY?
od września 2016 

• wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów

• laboratoria do nauk ścisłych i przyrodniczych

• międzynarodowa biblioteka z czytelnią

• audytorium

• sale teatralne

• kafeteria i stołówka

• hale sportowe

• boiska

• wewnętrzne patio dla najmłodszych

• przyjazne strefy rekreacyjne

• pionierzy edukacji niepublicznej od 1990 roku

• certyfikat 1B World School (IB Middle Years

Programme)

• dwujęzyczne nauczanie już od najmłodszych

klas

• kameralne zespoły klasowe

• uczymy dzieci jak się uczyć

• wielojęzyczne i wielokulturowe środowisko

• praca metodą projektu

• praktyczne i dynamiczne metody nauczania

• praca zespołowa

• język angielski, niemiecki i hiszpański

• niebanalna oferta zajęć pozalekcyjnych

Polub nas 
na Facebooku 

WWW.FACEBOOK.COM/FEM.ATUT 

Odwiedź 
naszą stronę 

WWW.ATUT.FEM.ORG.PL 

Obejrzyj nas na 
Instagramie 

www.instagram.com/szkola_atut/ 

■ KAMPUS

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT

ul. Racławicka 10, 53-149 Wrocław 
tel. 71 782 26 2
e-mail: atut@fem.org.pl
www.atut.fem.org.pl

■ KONTAKT

DlA NAS KAŻDY 
JEST WAŻNY! 

WWW.ATUT.FEM.ORG.PL  
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Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT 
Fundacji Edukacji Międzynarodowej 
to najdłużej istniejąca niepubliczna 
szkoła na Dolnym Śląsku. 

ATUT z powodzeniem funkcjonuje na rynku 
edukacyjnym od ponad 30 lat (zał. 1990). 
Zainteresowanie szkołą nie słabnie, a nasi absolwenci 
opuszczają szkolne mury świetnie przygotowani do 
dalszej nauki. 

W czym tkwi tajemnica sukcesu? 

Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom nowoczesnej 
edukacji. Dbamy o dopasowanie programu i stylu 
uczenia do potrzeb ucznia XXI wieku. Stawiamy 
nie tylko na wiedzę, ale na wszechstronny rozwój 
różnych aspektów osobowości ucznia. Skupiamy 
się na kształtowaniu refleksyjności, otwartości, 
umiejętności przestrzegania zasad oraz wrażliwości 
na drugiego człowieka. Jednym słowem: 
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Nasz program nauczania łączy polską postawę programową z najlepszymi osiągnięciami edukacji 
międzynarodowej. ATUT posiada uprawnienia szkoły publicznej i międzynarodową autoryzację jako 
IB World School. 

Realizujemy programy nauczania zgodne z zaleceniami MEN poszerzone o wymagania 
międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate Middle Years Programme 
(1B MVP). Kładziemy nacisk na praktyczną znajomość języków obcych, zwłaszcza języka 
angielskiego. 

Realizujemy autorski program wychowawczy. Element szczególny wychowania stanowi unikatowy, 
międzynarodowy Program Sportowy "Wolves", oferujący kilkanaście dyscyplin sportu do wyboru. Taka 
kombinacja daje gwarancję najwyższej jakości procesu edukacji. 

"Jeśli uczymy dziś tak, jak uczyliśmy wczoraj, 

okradamy nasze dzieci z jutra" 

John Dewey "Democracy and Education" 1916 

7:30 
zapraszamy 

8:15 lub 8:30  
zaczynamy lekcje (pierwszy termin 
klasy 4-8, drugi - klasy 0-3)

do 10:00
uczymy się 

10:00 
przerwa śniadaniowa, 
a dla najmłodszych także rekreacyjna 

od 10:10 lub 11:00 
dalej się uczymy 

od 13:00 lub 14:00
czas na małe co nieco -
przerwa obiadowa 

13:30 - 14.45 
jeszcze się uczymy 

14:45 
kończymy zajęcia 

Apotem? 

14.20 - 17 .00 
szachy, chór, koszykówka, lacrosse, a może balet? 

Zajęcia w Programie Sportowym "Wolves" oraz 
zajęcia artystyczne, językowe, naukowe, 
wspierające rozwój logicznego myślenia, 
logopeda, terapia pedagogiczna 

Świetlica szkolna: twórczy relaks. Odpoczywamy,, 
bawimy się, integrujemy i odkrywamy świat. 

■ PROGRAM■ O NAS ■ DZIEŃ W SZKOLE




