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Szkoła pracuje w godz. od 7:30-17:00 
Zajęcia zaczynają się o godz. 8:00

577 943 000
w sprawie rekrutacji,

złożonych dokumentów,
współpracy ze szkołą

i Fundacją DCEM

537 212 370
w sprawach bieżących,

codziennej działalności szkoły,
zgłaszanie nieobecności,

wcześniejszego lub późniejszego
odbioru dziecka, etc. 

W czym możemy pomóc? 

Organ prowadzący szkołę: 
Fundacja Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori
KRS 0000646615, REGON: 365854699

ul. Wrocławska 22
dawniej ul. Wrocławska 25
55-080 Mokronos Górny



Wszystkie nasze działania koncentrują się 
wokół tego, aby jak najlepiej przygotować 
dzieci do funkcjonowania w dorosłym życiu, 
zarówno pod względem intelektualnym, jak 
i emocjonalnym. Dzięki wzmacnianiu moty–
wacji i skutecznego działania, nasi podopieczni 
uczą się, jak świadomie zarządzać sobą i swo-
im czasem, potrafią organizować swoją pracę, 
łatwiej osiągają sukces. Wiemy, że warto uczyć 
się tego od najmłodszych lat. Wykorzystu-
jemy sprawdzony zestaw narzędzi, pozwala-
jących na osiągnięcie właściwego poziomu 
samomotywacji. Dzięki nim uczymy naszych 
podopiecznych nie tylko, jak się uczyć i zdo-
bywać wiedzę, ale też jak szukać rozwiązań 
problemów, z którymi będą musieli zmierzyć 
się w codziennym życiu. 

Bazujemy na mocnych stronach naszych 
uczniów. Odkrywamy talenty, zostawiamy 
miejsce na samodzielne wybory i szanuje-
my je. Bo nasze życie składa się z wyborów. 
W naszej szkole uczeń codziennie dokonu-
je wyborów. Działając w specjalnie przygot-
owanym otoczeniu wybiera pomoce, po które 
sięga, aby utrwalić poznany materiał, planu-
je czas konieczny do opanowania materiału, 
wybiera kolegę, koleżankę czy grupę, z którą 
będzie pracować nad najnowszym projektem. 
A być może zdecyduje, że pracować nad tema–
tem będzie sam? Nasz uczeń wybiera czas, 
kiedy chce zjeść śniadanie, bo wie najlepiej, 
kiedy jest głodny i co ma ochotę zjeść. 

Zarażamy pasją do nauki, doświadczania, 
eksperymentowania, rozmowy i współpracy. 
Inspirujemy się odkryciami dr Marii Montessori. 
To ona stworzyła podwaliny dla nowoczesnych 
metod pedagogicznych, odważyła się inaczej 
spojrzeć na dziecko. Czerpiemy z ponadcza–
sowych odkryć Marii Montessori pełnymi 
garściami, aby każdy z naszych uczniów osiągał 
pełnię swoich możliwości. 

Warto rozmawiać, warto dbać o relac-
je. Dlaczego? Mózg najefektywniej uczy się 
w przyjaznej atmosferze. Nasz dialog z uczniami, 
komunikacja uczniów między sobą oraz szkoły 
z rodzicami opiera się o znane na całym świecie 
metody prowadzące do porozumienia metodą 
wygrana-wygrana i montessoriańskie wycho–
wanie do pokoju. 

Podczas przygotowywania pomocy dydak-
tycznych dla uczniów, programu lekcji i zakresu 
tematów korzystamy z najnowszych odkryć 
neurodydaktyki i neuropsychologii. Nie ustaje-
my w poszukiwaniach i wdrażaniu sposobów, 
które mogą pomóc zwiększyć ilość połączeń 
neuronowych i na trwałe zapisać zdobyte in-
formacje w głowach naszych podopiecznych.

Uczymy koncentracji, uważności i wyrażania 
swoich emocji z szacunkiem do emocji innych 
osób. Każdy nasz dzień zaczynamy od lekcji 
uważności sprawdzoną metodą MBSR.

Przyjmujemy do szkoły całego ucznia, 
nie tylko jego głowę! Oprócz siły intelek-
tualnej kształtujemy w szkole DCEM także 
tężyznę fizyczną podczas zajęć wychowania 
fizycznego na hali sportowej. A oprócz tego 
codziennie, bez względu na pogodę, hartujemy 
organizm rekreacją na podwórku i w ogrodzie 
szkolnym. Matematyka w ogrodzie? To u nas 
nic dziwnego. Wzorem szkół ze Skandynawii, 
uważamy, że nie ma złej pogody. Gotowość do 
wysiłku, wytrwałość, umiejętność pracy w zes-
pole – cechy, które liczą się w sporcie stanowią 
także ważny element rozwoju dziecka. Dzięki 
aktywności fizycznej mamy pewność, że szare 
komórki pracują sprawniej i chętniej, a dotle-
nione umysły gotowe do największych szkol-
nych wyzwań. 

JAK UCZYMY
w Dolnośląskiej Szkole
Podstawowej DCEM?

Dołączysz?



WARTOŚCI
w Dolnośląskiej Szkole

Podstawowej DCEM

Nasza szkoła powstała, tak, jak powstaje 
dziecko w koncepcji Marii Montessori. Wiele 
lat temu, zasiana została „Nebula” szkoły i żyła 
sobie w świecie marzeń i wyobrażeń, ale nikt 
jeszcze o niej nie wiedział. Jej obraz tworzył się 
w myślach i marzeniach różnych osób i nabie-
rał kształtów. Aż przyszedł ten dzień, w którym 
połączyły się marzenia, okoliczności, finanse 
i spotkał się zespół ludzi, którzy już dłużej nie 
mogli czekać. W 2016 roku powstało z potrze-
by serca, to miejsce, które teraz nazywamy 
Dolnośląską Szkołą Podstawową DCEM.

Ta szkoła jest miejscem przede wszystkim 
dla dzieci, w którym to one są najważniejsze. 
A zadaniem nas, dorosłych jest stworzyć im 
jak najlepsze warunki do tego, aby wspierać 
ich rozwój, talenty i umożliwić rozwój ich 
osobowości. Patrzę na tych młodych ludzi wy-
obraża jąc sobie, kim mogą być w przyszłości 
i chciałabym, aby nasza szkoła była miej-
scem, w którym dowiedzą się, że każdy z nich 
może dać światu coś wyjątkowego. Chcemy, 
aby nasi absolwenci wierzyli w siebie i swoje 
możliwości, aby potrafili dokonywać mądrych 
wyborów, potrafili słuchać siebie, asertywnie 
z szacun kiem do innych wyrażać swoje zdanie, 
odróżniać dobro od zła i reagować tam, gdzie 
dzieje się krzywda. Wymarzyłyśmy sobie 
szkołę, w której uczniowie będą się uczyli ro-
zumienia świata, a nie tylko wybiórczej wiedzy 

z poszczególnych przedmiotów. Szkołę, w której 
ważny jest całościowy rozwój osobowości, 
a nie ocena w dzienniku. Szkołę, z której wyj dą 
dzieci posiadające rzeczywistą, trwałą wiedzę 
popartą zrozumieniem, a nie tylko z umiejętnoś-
cią sprawnego rozwiązywania testów. Szkołę, 
która da narzędzia do eksplorowania i poznawa-
nia świata, ale przede wszystkim zarazi pasją 
do życia, nauki, do innych ludzi. 

Nasz zespół nauczycieli jest dobierany 
z wielką starannością, dbałością o to, aby 
każdy, bez wyjątku, podzielał wartości szkoły 
i wnosił to, co ma w sobie najlepszego. 

Jesteśmy głęboko przekonane, że w każdym 
naszym uczniu drzemie potencjał, każdy jest 
inny, każdy posiada ukryte, a czasami już 
bardzo wyraźnie widoczne talenty. Nasza 
szkoła jest miejscem wyzwań, gdzie dzieci 
nauczą się, jak pokonywać swoje ogranicze-
nia, żeby zdobyć swój własny Everest. Nie raz 
potrzeba włożyć wiele trudu w przygotowan-
ie wyprawy i przejście długiej drogi, ale jakież 
satysfakcjonujące jest dotarcie na szczyt! Na 
swój sposób my dorośli, cały zespół nauczycieli 
i osób zarządzających przechodzimy przez ten 
sam proces, co nasi uczniowie: wciąż pokonu-
jąc kolejną przeszkodę, aby dojść do celu, który 
sobie obraliśmy. 

Założycielki Dolnośląskiej Szkoły DCEM

Paulina Antczak | paulina.antczak@dcem.pl
Iwona Lipowska | iwona.lipowska@dcem.pl

Agnieszka Sawicka | agnieszka.sawicka@dcem.pl

Jeśli chcesz dołączyć do społeczności, w której każdy jest tak samo ważny 
i potrzebny, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem, czy dorosłym.

Dołącz do nas! 



PROFIL ABSOLWENTA
Dolnośląskiej Szkoły
Podstawowej DCEM

Pozwólcie na metaforę

Naturalnym skojarzeniem jest rola szkoły, jako miejsca, gdzie zdobywa się wiedzę. Szczególnie 
tę wiedzę książkową. W naszej szkole wiedza jest jednym z elementów, jakie dajemy naszym 
uczniom. Jest ona elementem korony drzewa. To są liście, które lśnią, którymi można się pochwalić. 
Wraz z technikami uczenia się, zdobywania i poszukiwania wiedzy, kształtowania odpowiednich 
zachowań stanowią koronę drzewa. Nie mniej ważne w prowadzonej przez nas szkole są silne 
korzenie – motywacja, charakter, silna wola i mnóstwo cech, które nie budują się podczas bierne-
go odtwarzania tematów z podręcznika, ale tworzą się w codziennej, żmudnej, nie rzadko ciężkiej 
pracy sam na sam i w zespole. 

„Nasz absolwent jest drzewem o pięknej koronie,
liściach i owocach, którymi może się dzielić.
To drzewo silne też bardzo mocnymi korzeniami,
które dają mu siłę w trudnych sytuacjach
i z których czerpać może, aby ciągle wzrastać.
I nie bać się silnego wiatru, suszy,
czy gwałtownej ulewy.”

KOMPETENCJE

OSOBOWOŚĆ

NARZĘDZIA

TECHNIKI

ZACHOWANIA

WIEDZA

WOLA

PRZEKONANIA NAWYKI

MOTYWACJA CHARAKTER

POSTAWY



Wiemy, że mózgi naszych uczniów chłoną wiedzę, a ich talenty kwitną wieloma barwami. 
Dobieramy zajęcia dodatkowe w odpowiedzi na potrzeby naszych uczniów i zgodnie z naszą ped-

agogiczną intuicją. Prowadzący nasze zajęcia znają zasady pedagogiki Montessori i komunikacji 
metodą wygrana-wygrana. 

Masz jakieś propozycje, a może chcesz podzielić się
z naszymi uczniami swoja pasją? 

Zapraszamy?

ZAJĘCIA DODATKOWE
w Dolnośląskiej Szkole

Podstawowej DCEM

Zajęcia w ramach czesnego: 
Angielski w małych grupach codziennie 60 min.

Zajęcia na Hali sportowej Omega realizacja WF

Plastyka
Muzyka 

Kółko artystyczno-malarskie 
Udział w Międzynarodowym

Programie Kreatywności – Odyseja Umysłu 
Warsztatowe Zajęcia Praktyczno-Techniczne (ZPT)

Logopedia zajęcia grupowe

Warsztaty kulinarne 
Kółko matematyczno-fizyczne (klasy 4-6)

Kółko przyrodniczo-chemiczne (klasy 4-6)

Zajęcia dodatkowo płatne:
Informatyka z Robotyką

Basen
Lekcje pianina Indywidualne

Lekcje szachów kilkuosobowe grupy o różnym stopniu zaawansowania

Lekcje języka niemieckiego
Logopedia terapia indywidualna

Warsztaty stolarskie
…



Bardzo ważne jest dla nas zapewnienie zbilansowanej diety naszym uczniom. Być może w roku 
szkolnym 2018/2019 uda nam się zainicjować działalność naszej własnej stołówki szkolnej. 
Dysponujemy fantastycznie wyposażoną, profesjonalną kuchnią z pozytywną oceną Sanepidu. 

Posiłki, jakie zapewniamy w szkole: śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek
Nie ograniczony dostęp do wody mineralnej oraz do herbaty owocowej. 

ALERGIE, NIETOLERANCJE POKARMOWE, DIETY część z naszych uczniów korzysta z posiłków 
przygotowanych zgodnie ze wskazaną dietą. Dbamy o to, aby nikt nie czuł się z tego powodu „inny”.
Część uczniów przynosi własne posiłki. I to też nie budzi w naszej szkole niczyjego zdziwienia. 
Jedzenie to także radość wspólnego spędzania ze sobą czasu, rozmowy, odpoczynku. Z wielką 
uważnością obserwujemy rodzące się talenty kulinarne naszych uczniów. Wspólne gotowanie 
może być równie ciekawe, jak zabawa na podwórku. 

Ważne jest dla nas też
PUNKTUALNOŚĆ i OBECNOŚĆ

Codziennie nauczyciele i uczniowie czekają na Twoje dziecko chcąc z nim pracować, bawić się i 
po prostu być. Zajęcia w Szkole DCEM rozpoczynają się o godzinie 8:00. Wejście dziecka do klasy 
po godzinie rozpoczęcia zajęć rozprasza całą grupę i powoduje, że dziecko traci część lekcji. 

Dlaczego punktualne przychodzenie do szkoły jest tak ważne dla twojego dziecka?
• Twoje dziecko dostaje wyraźny sygnał, że dzień jego pracy (szkoła) jest dla ciebie priorytetem.
• Uczy twoje dziecko cennej lekcji osobistej odpowiedzialności i punktualności.
• Wpływa na edukację Twojego dziecka, nie pomija ważnych lekcji i spotkań.
• Pozwala dziecku uczestniczyć we wspólnych doświadczeniach w uczeniu się.
• Pomaga Twojemu dziecku tworzyć przyjaźnie.
• Pozwala dziecku na czas potrzebny do rozliczenia i zaplanowania codziennej pracy.
Spóźnienie Twojego dziecka zaburza również pracę całej klasy, ponieważ inne dzieci przestają 
pracować, zastanawiają się, dlaczego ich przyjaciel się spóźnił.
Etyka i szacunek do pracy zaczyna się teraz.

ZDROWIE I ODŻYWIANIE 
w Dolnośląskiej Szkole

Podstawowej DCEM

Dołączysz? 



KOMUNIKACJA I MIEJSCE dla rodziców uczniów szkoły
Traktujemy wszystkich uczniów, rodziny, nauczycieli i personel z życzliwością, ciepłem i szacunk-
iem. Jesteśmy komunikatywni, transparentni i dotrzymujemy słowa. Świadomie uczymy naszych 
uczniów wartości podstawowych, które obejmują: szacunek do siebie, innych i ich własności; 
spokój, empatię i życzliwość; prawdomówność i poszukiwanie rozwiązania uczciwego dla wszyst-
kich. Mamy szansę przekazać skutecznie to naszym uczniom, jeśli wszyscy będziemy dbali o po-
dobne wartości i jasną komunikację.

Jak się komunikujemy?

WARSZTATY – JAK UCZYMY TWOJE DZIECKO
Aby móc lepiej rozumieć dziecko, jego otoczenie i pracę,

jaką wykonuje na co dzień, zapraszamy na 15 godzinne warsztaty w otoczeniu,
w jakim uczy się Twoje dziecko, prowadzone przez naszych nauczycieli naszej szkoły

i innych pedagogów.
Opłata za ten kurs zawiera się w opłacie rekrutacyjnej. 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ TWOJEGO DZIECKA
Co najmniej 2 razy w roku odbywają się zaplanowane, 45 min. spotkania z wychowawcami klas. 

Pierwsze spotkanie dotyczy planu edukacji dziecka na rozpoczynający się rok szkolny. 
Drugie spotkanie na temat charakter podsumowania pracy rocznej,

celebracji osiągnięć ucznia i wskazania jego mocnych stron.
Dodatkowe spotkania z wychowawcą są umawiane także na prośbę rodziców lub nauczycieli. 

RODZICE NA LEKCJACH 
Co najmniej raz w roku każdy z rodziców może przyjść do klasy swojego dziecka.

Dziecko będzie gospodarzem tej wizyty. Odwiedziny w klasie są możliwe
po zakończeniu cyklu warsztatów o pedagogice Montessori.  

Dyrektor szkoły wysyła regularną, comiesięczną informację o planie pracy w danym miesiącu
– tematy, wydarzenia, ważne zagadnienia. 

Rodzice naszych uczniów mogą podzielić się swoimi pasjami, talentami,
mogą zaprosić uczniów do swojego miejsca pracy.

Pani Sylwia, jedna z naszych mam już od 2 lat prowadzi warsztaty kulinarne,
Tato Semena podzielił się z nami pasją do nurkowania, a najbliższą lekcję matematyki

nasi uczniowie odbędą w firmie informatycznej, poznając tajniki Excel’a.

Dołączysz?

Drogą telefoniczną, drogą mailową, poprzez bezpośrednią rozmowę. 
Informacje o codziennym życiu szkoły znaleźć można także na facebook’u

i stronie internetowej szkoły oraz fundacji prowadzącej szkołę: dcem.pl


