
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRIMARY SCHOOLS

Misją Academy International jest rozwój pewności siebie 
oraz odkrywanie potencjału otwartego na świat 
Młodego Człowieka.

The mission of Academy International is to develop 
children’s self-confidence and discover the potential 
of the Young Man open to the world.



Dlaczego my? | Why us?

dwujęzyczność | bilingualism
Nasz program dwujęzycznej edukacji został oparty na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
Dziecko zdobywa wiedzę z różnych przedmiotów w języku angielskim nie tylko w czasie lekcji, ale również podczas 
zajęć dodatkowych, zabaw i codziennych czynności. 
Od piątego roku życia wprowadzamy trzeci język - hiszpański. 

Our program of bilingual eduaction is based on the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method. The child 
acquires knowledge in various subjects in English. Also during extra-curricular classes, games and everyday activities.
A third language - Spanish is introduced from the age of 5.

jestem młodym liderem | I am a young leader
“Jestem młodym liderem” to autorski projekt edukacyjny Academy International, który ma na celu rozwinięcie 
u dzieci odwagi, odpowiedzialności i samodyscypliny, koncentracji, umiejętności tworzenia klarownego przekazu, 
rozwiązywania problemów, współpracy oraz inicjatywy w działaniu.

“I am a young leader” is an original educational project of Academy International which is aimed at developing 
children’s courage, responsibility and self-discipline, concentration, the ability to create a clear message, solve problems,
cooperate and take initiative.

rozszerzony program matematyki oraz program rozwoju logicznego myślenia | extended 
mathematics and logical thinking programs
Program “Gimnastyka umysłu” rozwija zdolności właściwego wnioskowania, rozwiązywania problemów, daje szansę 
na pokonywanie barier i trudnych sytuacji. Rozwój logicznego myślenia wspieramy także poprzez naukę gry w szachy. 
Od klasy czwartej wprowadzamy rozszerzony program matematyki (6 godzin tygodniowo).

The “Gimnastyka umysłu” program develops the ability to correctly draw conclusions, solve problems, gives an 
opportunity to overcome barriers and difficult situations. We also support the development of logical thinking 
by teaching to play chess. From the fourth grade we provide extended mathematics program (6 hours per week).

projekt planu daltońskiego | work in the Dalton environment
Działania wychowawcze w naszych placówkach realizujemy w oparciu o program “Dalton International”, dzięki czemu 
kształtujemy u uczniów samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje decyzje oraz zachęcamy 
je do refleksji.

We carry out educational activities at Academy International facilities based on the “Dalton International” program. 
Working in the Dalton environment, we shape pupils’ independence, the ability to cooperate, take responsibility for own 
actions and we encourage them to reflect.



Academy International Karolkowa 49

Academy International Wawer

Academy International Wawer to najmłodsza placówka w naszej sieci, położona z dala od centrum
Warszawy, w spokojnym zakątku między dwoma ważnymi ciągami komunikacyjnymi Wawra 
(ulicami Widoczną i Patriotów oraz Traktem Lubelskim).
W Wawrze czeka na dzieci komfortowy budynek z jasnymi i dobrze wyposażonymi salami. Mamy 
również świetlicę, salę do ćwiczeń, jadalnię oraz ogród z placem zabaw. Placówka dysponuje 
własnym parkingiem.

Academy International Wawer is the 
newest facility in our network, located 
away from the city center, in a peaceful 
spot between two important transport
routes of the Wawer district (the 
Widoczna and Patriotów streets and 
the Trakt Lubelski street).
In the Wawer district children can expect
a comfortable building with light, 
well-equipped classrooms. We can also 
boast a common room, gym, canteen
and garden with playground. For 
parents’ comfort - available car park. 

Szkoła podstawowa Academy International Karolkowa 49 mieści się blisko centrum Warszawy, 
dzięki czemu jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami. Duży budynek z przestronnymi
i funkcjonalnymi salami umożliwia komfortową i bezpieczną naukę. Ponadto nasi uczniowie mają 
do swojej dyspozycji ogród, w którym bawią się i odpoczywają. 

Academy International Karolkowa 49 elementary
school is situated near the Warsaw’s city center
owing to which it is a convenient destination for 
parents commuting from other districts. The 
large building with spaceous and functional
classrooms enables comfortable and safe 
learning process. Moreover, our students use 
the garden where they play and relax.



www.academyinternational.pl

Academy International Wawer
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. 27 Grudnia 52

04-665 Warszawa
+48 503 756 717

wawer@academyinternational.pl

Academy International Karolkowa 49
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 81

ul. Karolkowa 49
01-203 Warszawa
+48 22 631 32 17

szkola@academyinternational.pl



PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
PRE-SCHOOLS AND NURSERIES

Misją Academy International jest rozwój pewności siebie 
oraz odkrywanie potencjału otwartego na świat 
Młodego Człowieka.

The mission of Academy International is to develop 
children’s self-confidence and discover the potential 
of the Young Man open to the world.

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
PRE-SCHOOLS AND NURSERIES

Misją Academy International jest rozwój pewności siebie 
oraz odkrywanie potencjału otwartego na świat 
Młodego Człowieka.

The mission of Academy International is to develop 
children’s self-confidence and discover the potential 
of the Young Man open to the world.



Dlaczego my? | Why us?

dwujęzyczność | bilingualism
Nasz program dwujęzycznej edukacji został oparty na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
Dziecko zdobywa wiedzę z różnych przedmiotów w języku angielskim nie tylko w czasie lekcji, ale również podczas 
zajęć dodatkowych, zabaw i codziennych czynności. 
Od piątego roku życia wprowadzamy trzeci język - hiszpański. 

Our program of bilingual eduaction is based on the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method. The child 
acquires knowledge in various subjects in English. Also during extra-curricular classes, games and everyday activities.
A third language - Spanish is introduced from the age of 5.

program rozwoju logicznego myślenia | logical thinking programs 
Od początku przedszkola rozwijamy u dzieci umiejętność logicznego myślenia. Program “Mądra Główka-Łamigłówka” 
oparty jest o działania rozwijające myślenie oraz kreatywność dziecka, takie jak zabawy logiczne, zagadki i ćwiczenia 
słowno-rysunkowe.
W pracy z dziećmi nieco starszymi większy nacisk kładziemy na gry logiczne, takie jak np. warcaby, a przypadku 
najstarszych dzieci przedszkolnych - szachy. Posiadamy certyfikat “Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu”.

From the beginning of pre-school we develop children’s logical thinking. The “Mądra Główka-Łamigłówka” program 
is based on activities that develop the child’s thinking and creativity, such as logic games, puzzles and word-drawing 
exercises. 
As part of logical thinking programs, both in pre-schools and schools, we teach our pupils to play chess. We hold the 
“Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu” certificate. 

projekt planu daltońskiego | work in the Dalton environment
Działania wychowawcze w naszych placówkach realizujemy w oparciu o program “Dalton International”, dzięki czemu 
kształtujemy u dzieci samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje decyzje oraz zachęcamy je 
do refleksji.

We carry out educational activities at Academy International facilities based on the “Dalton International” program. 
Working in the Dalton environment, we shape child’s independence, the ability to cooperate, take responsibility for own 
actions and we encourage them to reflect.

glottodydaktyka | glottodidactics
Nauka pisania i czytania oparta na metodzie profesora Bronisława Rocławskiego.
Ta niezwykle skuteczna i doceniana przez pedagogów metoda nastawiona jest na indywidualny tryb nauczania,
zgodnie z możliwościami dziecka. To bliska nam idea, całkowicie zbieżna z założeniami planu daltońskiego. W metodzie 
tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie. 

Learning to read and write in accordance with the method by Professor Bronisław Rocławski.
This method, extremely effective and appreciated by educators, is focused on an individual mode of teaching in 
accordance with the child’s abilities. This is an idea that is close to us, completely consistent with the assumptions of the 
Dalton plan. In this method, the teacher follows the child and not the other way around.



Academy International Wawer to najmłodsza placówka w naszej sieci.
W Wawrze czeka na dzieci świeżo odnowiony, komfortowy budynek 
z jasnymi i dobrze wyposażonymi salami. Mamy również świetlicę, salę do 
ćwiczeń, jadalnię oraz ogród z placem zabaw. Placówka dysponuje także 
własnym parkingiem.

Academy International Wawer is the newest facility in our network. In the 
Wawer district children can expect a freshly renewed, comfortable building 

with light, well-equipped classrooms. We can also boast a common room, gym, canteen and garden with 
playground. For parents’ comfort - available car park. 

Budynek przedszkola Academy International Żoliborz zaskakuje estetyką
i niebanalną architekturą wnętrza, pomysłowym wystrojem oraz wysokim 
i przestronnym pomieszczeniem, w którym znajduje się wewnętrzny plac 
zabaw z kulkami. Dzieci mają również do dyspozycji duży, ocieniony i dobrze 
wyposażony plac zabaw na zewnątrz. 

Academy International Żoliborz’s building surprises with interesting interior 
design, aesthetic decorations as well as a high and spaceous room with an 
internal playground with a ball pit. Kids can also enjoy a big, shaded and well-equipped outdoor playground.

Academy International Centrum to doskonały wybór dla rodziców 
poszukujących dla swoich dzieci przedszkola lub żłobka w ścisłym centrum 
Warszawy. Nasza placówka jest zlokalizowana na tyłach al. Jana Pawła II,
w sąsiedztwie takich budynków, jak Atrium Tower, The Westin Warsaw,
Q22 czy Rondo 1, linii tramwajowych oraz stacji metra.

Academy International Centrum is a perfect choice for parents seeking 
a pre-school or nursery downtown. Our facility is situated in the back of the 

Jana Pawła II street, in the close vicinity of such buildings as Atrium Tower, The Westin Warsaw, Q22 or Rondo 
1, tram stops and subway station. Despite its location the pre-school can boast a big playground.

W Academy International nie mogliśmy zapomnieć 
o młodych mieszkańcach wciąż rozrastającego się 
Wilanowa. Nasze przedszkole i żłobek mieszczą się na 
parterze nowego, komfortowego budynku biurowego 
przy ul. Branickiego. Atuty tej lokalizacji to spokojna, cicha 
okolica, własny plac zabaw i bliskość domu.

In Academy International we could not forget about the 
young inhabitants of the constantly growing Wilanów 
district. Our pre-school and nursery are situated on the first 
floor of a new, comfortable office building at Branickiego 

street. The assets of this 
location include peaceful 
and quiet vicinity, own 
playground and short 
distance between the 
facility and home.



www.academyinternational.pl

Academy International Centrum
Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek

ul. Krochmalna 3
00-864 Warszawa
+48 22 654 00 88

centrum@academyinternational.pl

Academy International Wawer
Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek

ul. 27 Grudnia 52
04-665 Warszawa
+48 503 756 717

wawer@academyinternational.pl

Academy International Wilanów
Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek

ul. Branickiego 15
02-972 Warszawa
+48 515 000 029

wilanow@academyinternational.pl

Academy International Żoliborz
Dwujęzyczne Przedszkole i Żłobek

ul. Ks. J. Popiełuszki 16
01-590 Warszawa
+48 22 833 98 08

zoliborz@academyinternational.pl


