
OFERTA ZAJĘĆ LEADER SCHOOL WRZEŚNIA/STRZAŁKOWO.

Leader School we Wrześni to przyjazna i rodzinna szkoła językowa dla 
dzieci od 2 roku życia, młodzieży i dorosłych. Oprócz zajęć językowych, 

rodzice zapisują swoje dzieci na zajęcia rozwojowe z matematyki, 
efektywnych metod uczenia się, robotyki i programowania.

Od 20 września rozpoczęliśmy  zajęcia w Strzałkowie, które odbywają  się 
jak dotychczas w budynku

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Ale również w nowo otwartym budynku Naszej Szkoły 

ul. . Świerkowa 4 w Strzałkowie

Na jakie kursy możesz zapisać swoje dziecko?
 LEO ENGLISH, to wyjątkowa metoda nauczania języka angielskiego, 

skierowana już do dwulatków. Twoje dziecko może przejść ścieżkę 
edukacyjną i zostać Mistrzem Angielskiego:

LITTLE ONES - od 2 do 3 lat
PRE-STARTERS - od 3 do 4 lat 

STARTERS - od 4 do 5 lat
CLIMBERS - od 6 do 7 lat 
RUNNERS - od 7 do 8 lat
LEAPERS - od 8 do 9 lat 
FLYERS - od 9 do 10 lat

Co zachwyci Młodych Adeptów Angielskiego i sprawi, że nie będzie 
mogło się doczekać następnych zajęć?

• Twoje dziecko pozna jedynego w Strzałkowie  robota EMYS, który 
uczy dzieci angielskiego przez interakcje 

• usłyszy interaktywny długopis TING, który wymawia to, co dziecko 
zaznacza w podręczniku!  



• nauczy się angielskiego z przyjaznymi lektorami pasjonatami, którzy 
dbają o to, aby nauka była również zabawą 

• pokocha naukę języka angielskiego 

• zbuduje pewność siebie 

• będzie się świetnie bawiło  

• nawiąże wartościowe relacje z rówieśnikami 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU OŚMIOKLASISTY 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI

W związku z pandemią i nauczaniem zdalnym przygotowaliśmy ofertę 
kursów z języka angielskiego i matematyki dla ośmioklasistów. Dzieci na 

zajęciach przygotowują się do egzaminu.

KURSY EGZAMINACYJNE CAMBRIDGE

Od września 2021 r. prowadzimy kursy przygotowujące do prestiżowych 
egzaminów Cambridge. Będziemy pracować zarówno z dziećmi, które 
chcą przystąpić do egzaminu przeznaczonego dla najmłodszych, jak i z 
młodzieżą i dorosłymi, którzy podchodzą do egzaminów na wyższych 

poziomach.

Dlaczego warto podejść do egzaminu Cambridge Assessment?

• To egzamin znany na całym świecie,uznawany przez 130 krajów 
oraz około 30000 pracodawców i instytucji edukacyjnych. 

• Certyfikat Cambridge Assessment otwiera wiele drzwi – ułatwia 
zdobycie dobrej pracy czy dostanie się na wymarzone studia. 



• Pozwala on dzieciom oswoić się z formą oficjalnego egzaminu, 
dzięki czemu są one pewniejsze siebie na maturze czy innych 

szkolnych egzaminach. 

LEO MANIAK
Leo Maniak to wyjątkowy dwuletni program stworzony specjalnie dla 
Twojego dziecka, aby rozbudzić i rozwinąć wszystkie jego zdolności. 
Unikalna kompozycja zajęć kładzie nacisk na najbardziej skuteczne 

metody efektywnej nauki, dzięki którym Twoje dziecko bez problemu 
przyswoi ortografię, zacznie płynnie czytać, samodzielnie notować, 

korzystać z technik pamięciowych oraz rozwinie swoją koncentrację.
Leo Maniak dedykowany jest dzieciom w wieku od 8 do 13 lat. Każde z 
nich znajdzie w nim coś idealnego dla siebie – nasz program doskonały 

jest dla uczniów o wielu zainteresowaniach, ale i dla tych mających 
trudności szkolne, dla dzieci lubiących uczyć się poprzez ruch i tych, które 

chciałyby nabrać więcej pewności siebie. Wyjątkowa konstrukcja 
programu Leo Maniak wspiera również dzieci z problemami – 

gwarantujemy, że dziecko osiągnie wszystkie zamierzone efekty dzięki 
współpracy rodziców z trenerem.

Naszym celem jest pokazanie Twojemu dziecku, jak może wykorzystać 
swój unikalny potencjał.

MATPLANETA 
WYCIĄGARKA

Zajęcia z matematyki dla uczniów klas IV-VIII mających problemy z 
matematyką szkolną. Prowadzonych metodą Math Circel. W małych 

grupach max. 8 osobowych.
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne dla dzieci od 4 do 15 

roku życia

Matplaneta to miejsce, w którym świeże umysły dzieci dostają wyzwania, 
które w zorganizowany i ustrukturyzowany sposób pozwalają im się 

rozwijać. Zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na 



który odpowiedź może dać matematyka. Problem jest analizowany w 
grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go.

Dzieci uczą się matematyki i logiki metodą Math Circel..

Dzieci dyskutując uczą się od siebie i podążają za dziecięcą logiką, dzięki 
czemu łatwiej jest im zrozumieć poszczególne zagadnienia. Nauczyciel nie 

wykłada im przedmiotu zgodnie z logiką dorosłego, ale moderuje grupę 
pilnując prawidłowości uzyskanych wniosków. 

 

ROBOTYKA

Przyszłość to roboty, programowanie, komputery. Przygotowaliśmy ofertę 
ciekawych zajęć z robotyki. Pokażą one twojemu dziecku wyjątkowy 

świat nowoczesnych technologii. Na zajęciach pracujemy z klockami Lego 
WeDo. Zajęcia z robotyki odbywają raz w tygodniu i przeznaczone są dla 

dzieci w wieku 6-9 lat.

   
 Nasza szkoła oferuje:

Przeszkolonych lektorów/nauczycieli-pasjonatów. Od tego roku w naszej 
szkole  pracuje  native - lektor z Jamajki.

Kontakt:

Tel. 530 355 205, tel. 730 972 300

lub napisz:

wrzesnia@leaderschool.pl 

 


