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MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA

Symbol edukacji przyszłości dla prawdziwych liderów XXI wieku. Powstała na

fundamencie wiary, ze Dziecko ma potężny, genialny umysł, a jego możliwości są

nieograniczone. 

Ma w sobie talenty, pasje, zdolności. Może być, kim chce. Jego genialne wynalazki

mogą rewolucjonizować świat. Jego relacje mają przynieść szczęście ludziom i jemu.

Jego życie może być pełne, świat może mu sprzyjać. Jego praca może nadawać mu

poczucie

do zapoznania się 
z ofertą szkoły

Zapraszamy
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SOWARD ACADEMY 
 POLSKO-ANGIELSKA  

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
 

Międzynarodowa szkoła - symbol edukacji przyszłości dla prawdziwych liderów XXI wieku.  

 Powstała na fundamencie wiary, ze Dziecko ma potężny, genialny umysł, a jego możliwości są 

nieograniczone. Ma w sobie talenty, 

pasje, zdolności. Może być, kim chce. 

Jego genialne wynalazki mogą 

rewolucjonizować świat. Jego relacje 

mogą przynieść ludziom szczęście. Jego 

życie może być pełne, świat może mu 

sprzyjać. Jego praca może nadawać mu 

poczucie sensu.  

 

Dla dobra dziecka pracujemy, aby odkryć  

i odpowiednio wykorzystać jego talenty i pasje. 

Aby uczynić lepszym jego świat. Wszystko, co 

robimy służy kształceniu pokolenia 

świadomych 

siebie młodych 

ludzi, 

przekonanych o 

nieograniczonych możliwościach genialnego umysłu. Wierzymy,  

że Dziecko zasługuje, aby jako świadomy siebie dorosły zajął 

należne mu miejsce w globalnym świecie, w pełni wykorzystując 

siłę swojego intelektu, swoją kreatywność, intuicję, talenty i pasje. 

Wierzymy, że Twoje dziecko nosi w sobie mistrzowski potencjał i 

zasługuje, by zostać mistrzem świata. Swojego świata.  
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 powstała, aby zapełnić lukę w systemie edukacji. Jesteśmy pionierami, których 

napędza wiara w siłę genialnego umysłu dziecka. Innowatorami w zakresie wykorzystania siły 

ludzkiego mózgu. Soward to odpowiedź na pytanie o skuteczną edukację. Wyjątkowa szkoła,  

którą wyróżnia: 

 rozbudowany program 

nauczania języka 

angielskiego, oparty o 

koncepcję 

dwujęzyczności,  

 międzynarodowe 

programy rozwoju 

poznawczego dziecka, 

 program sportowy 

oparty o japońską 

filozofię aikido i karate.  

 

 uczy funkcjonować w świecie pełnym niewiadomych, gdzie pewne jest jedno: 

najważniejsze będą: skuteczna edukacja, doskonała znajomość języka angielskiego oraz  

umiejętności społeczne, takie jak: kreatywność, uważność, poczucie wartości, asertywność, 

inteligencja społeczna, zarządzanie emocjami, przedsiębiorczość i odporność psychiczna. Dziś 

trudno powiedzieć, w jakich zawodach będą pracowały nasze dzieci, bo część z profesji przyszłości 

dziś jeszcze nie została nazwana. Dlatego tak ważne jest, aby wyposażyć dziecko w odpowiedni 

zestaw kompetencji, które pozwolą mu doskonale odnaleźć się w każdych okolicznościach. 

Uczymy tego, co najistotniejsze, ponadczasowe i zawsze potrzebne. To właśnie tzw. umiejętności 
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miękkie sprawiają, że dzieci lepiej radzą sobie z porażkami, mają więcej motywacji do nauki, potrafią 

rozwiązywać konflikty w grupie czy okazywać swoje uczucia tak, aby nikogo nie krzywdzić. 

 to placówka z wyjątkową bazą zajęć pozalekcyjnych, wyróżniającą się  

infrastrukturą szkolną i świetną kadrą nauczycieli. To w murach naszej szkoły spotkasz laureatów 

najbardziej prestiżowych nagród: tak naukowych, jak i sportowych. Maja - uczennica Soward 

została najlepszą humanistką w Polsce, Roksana otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta za 

wybitne osiągnięcia, Matylda zdobyła mistrzostwo Polski w 

golfie, a Gabrysia została najlepszą młodzieżową 

badmintonistką. Co roku Sowardianie zajmują 

najwyższe krajowe lokaty w konkursach 

przedmiotowych. To właśnie Soward Academy, jak 

żadna inna szkoła, pozwala wykorzystać i rozwinąć 

potencjał Twojego Dziecka.  

 

 

 Julii doskonale wiemy, jak 

ważny jest wybór dobrej szkoły dla dziecka 

– przestrzeni nowoczesnej edukacji i 

nowoczesnego wychowania. Placówki o 

wysokim poziomie nauczania. Szkoły, która 

jest symbolem edukacji przyszłości: takiej, 

która da fundament pod naukę i każdą 

życiową umiejętność.  to 

efekt naszych 25 letnich zainteresowań i 

badań: zarówno jako nauczycieli 

akademickich w dziedzinie edukacji dwujęzycznej w zakresie języka angielskiego, edukacji 

wczesnoszkolnej i efektywnego rozwoju potencjału małego człowieka i neurodydaktyki, jak i 

rodziców. Wypadkowa doświadczeń i marzeń najlepszej z możliwych szkole dla naszych dzieci.  

 

Stworzyliśmy , którą wyróżnia jedyne w swoim rodzaju podejście do 

odkrywania i wspierania talentów. Tutaj Twoje dziecko jest bezustannie otoczone ambitnymi, 
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kreatywnymi, inspirującymi, ciekawymi świata ludźmi.  Tylko tutaj rozwijamy i wzmacniamy 

najlepsze strony osobowości Twojego dziecka. Wierzymy, że tak się kładzie fundament pod 

życiowy sukces i otwiera okno na świat nieograniczonych możliwości.  

 

Spełniamy oczekiwania Dzieci i Rodziców o elitarnej szkole, z innowacyjnym, 

oryginalnym programem, sukcesami edukacyjnymi i sportowymi na skalę ogólnopolską 

i międzynarodową. Nasze najważniejsze atuty to: 

 

 wysokie 

wyniki egzaminów 

zewnętrznych, konkursów i 

olimpiad przedmiotowych, 

 nauczanie języka 

angielskiego w oparciu 

o koncepcję 

dwujęzyczności – cel 

wychowanie  

w dwujęzyczności i praktyczna znajomość języka angielskiego wykorzystywana w pracy, 

 Egzaminy Cambridge w programie nauczania  

 międzynarodowy zespół nauczycieli  

 3 języki obce (2 w programie nauczania plus 1 w formie opcjonalnych zajęć dodatkowych od 

IV klasy) 

 międzynarodowy program 

wzmacniania zmysłów, 

potencjału umysłowego i 

mindfulness dla dzieci Brainy 

Sensory Enhancement. Metoda 

odkrywania genialnego umysłu 

Dziecka.  Program wzmacnia funkcje 

poznawcze i wykonawcze mózgu, wspomaga rozwój inteligencji 

wielorakich  i wrodzonych talentów dziecka. Soward jest właścicielem tego programu. 

dostarczyć dzieciom narzędzia do wspólnego odkrywania magii logicznego myślenia, 

szybkiego liczenia i korzyści płynących z pracy ze skoncentrowanym umysłem.  
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 trening koncentracji i skupienia, matematyki mentalnej i bardzo szybkiego liczenia 

dla dzieci Brainy Abacus - 

matematyka przyszłości. Trening 

mózgu wskutek którego 

wzmacniają się jego funkcje 

wykonawcze, trening logicznego 

myślenia, trening pamięci, 

koncentracji i skupienia. Mamy 

dowody z kilkuset szkół, że w 

efekcie Dziecko po 2 latach 

pokocha matematykę i mAatematyka nie będzie mu sprawiać trudności. Uczymy matematyki 

przyszłości, żeby przygotować uczniów do życia w ciągle zmieniającym się świecie.  

 Szkoła Mistrzów Kompetencji Społecznych, czyli Soward Skills – miejsce nieograniczonego 

rozwoju potencjału społecznego dziecka. 

 zajęcia projektowania i druku 3D dla dzieci – rozwój wyobraźni przestrzennej i kompetencji 

cyfrowych 

 kształcenie charakteru i ciała przez sport – posiadamy własne Centrum Sztuk Walki  

Soward – dzieci zdobywają stopnie i pasy 

młodzieżowe. 

 Tutoring Szkolny wspieranie 

ucznia w indywidualnym rozwoju, 

zgodnym z jego talentami, zaintereso-

waniami i możliwościami poprzez  

 autorskie programy 

wychowawcze, kluby zainteresowań i 

programy wolontariatu, kształcące otwartą, tolerancyjną postawę 

 własna infrastruktura szkolna na najwyższym poziomie 

 Soward Smart Kids bogaty program zajęć pozalekcyjnych, wspierający talenty i pasje 

uczniów 

 obozy językowe w kraju i za granicą, 

 szkoły letnie i półkolonie dla uczniów Soward 
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 światowej klasy rozwiązania technologiczne, 

które z powodzeniem wykorzystywaliśmy w 

czasie pandemii  

o kształcenie online 

o programowanie 3D 

o robotyka 

 Stoi za nami siła Grupy Edukacyjnej 

SOWARD – symbolu edukacji przyszłości.  

 

Staliśmy się jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i naukowych w 

Polsce i w regionie, w którym spełniają się marzenia Dzieci ich Rodziców o dobrej szkole. Wejście 

do grona społeczności uczniów Soward Academy oznacza nie tylko mądrość i bystrość, otwarcie 

na nowości i innowacje, ale również zdolność do ciężkiej pracy, gotowość do poświęceń i 

zaangażowania. O tym, że warto, świadczą nasze sukcesy.  

 

 

Naszymi partnerami naukowymi są m.in. Politechnika Częstochowska, Uniwersytet 

Pedagogiczny, Uczelnia Humanitas z Sosnowca, WSB z Dąbrowy Górniczej, Brainy Polska, 

Grupa Edukacyjna Soward, Brain Child Learning z Indii. Realizujemy wiele innowacyjnych 

projektów naukowo-dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego, wychowania w 

dwujęzyczności, neuroedukacji.  
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 Od lat skutecznie współpracujemy z Urzędem 

Miasta Częstochowy, wspomagając ważne 

dla społeczności inicjatywy: „Na tropie 

uprzedzeń”, „Jasne, że Święty Mikołaj”, 

„Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny”, 

Częstochowski Finał WOŚP, „One 

Billion Rising” „Zapal się na Niebiesko dla 

Autyzmu”, „Aleje Tu się Dzieje”.  

 

Jesteśmy organizatorem Up!Festiwalu pod patronatem Prezydenta Miasta – jedynego na Śląsku 

festiwalu nauki, kultury i literatury dla dzieci. 

 

Promujemy tolerancyjny patriotyzm i szacunek dla małej Ojczyzny poprzez innowacyjne projekty 

edukacyjne w postaci miejskich happeningów, jak: „Noc Historyczna”, „Wieczornica”, „Dzień 

Języków Europejskich”. 

Zainicjowaliśmy innowacyjny projekt 

„Poznaj Mistrza”, w ramach którego 

Sowardianie mieli niecodzienną okazję 

poznania m.in. Rzecznika Praw 

Dziecka  - Pana Marka Michalaka, 

Profesora Michała Rusinka – 

wybitnego poety i asystenta noblistki, 

wybitną pedagożkę Dorotę 

Zawadzką, pisarza, poetę, scenarzystę  - Cezarego Harasimowicza, aktorkę Monikę Mrozowską 

oraz grono wybitnych sportowców: Andrzeja Gołotę, Michała Bąkiewicza, olimpijkę Ewę 

Dederko.  

 

Stale współpracujemy z ogólnopolskimi i lokalnymi mediami (TVN, TVP, Gazeta Wyborcza, 

Radio Zagłębie, Dziecko w Częstochowie, RMF MAXX, Radio Jura), przyczyniając się do 

kształtowania wizerunku Częstochowy jako miasta otwartego na dialog z kulturą i nauką.  
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Jesteśmy ambasadorami częstochowskiej kultury i sportu. W ramach powyższego projektu 

współpracują  nami: Małgorzata Iżyńska, Anna Jarosik, Sylwia Warmus, Agata i Adam 

Hutyrowie, Adam Łoniewski, Michał Bąkiewicz, Radek Panas. 

 

 

Jesteśmy modelową szkołą metody Brainy – Brain Power 

Program, Brainy Abacus i Soward Skills. To właśnie tutaj 

właściciele placówek edukacyjnych z całej Polski 

przyjeżdżają, by się uczyć, doświadczać, inspirować, motywować.  

 

 

 

 

Jesteśmy największą w Częstochowie i prawdopodobnie na całym Śląsku niepubliczną szkołą 

podstawową. Tutaj rekrutują się nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale również bliższej i dalszej 

okolicy: Myszkowa, Żarek, Olsztyna, Blachowni, Opatowa, czy Kłobucka. To jest dla nas wielkim 

powodem do dumy.  

 

 

w Akademii 

Soward to nastawienie na naukę 

angielskiego języka użytkowego w 

sposób naturalny, poprzez zabawy, 

gry i techniki odpowiednie do wieku 

dziecka. Grywalizacja w procesie 

edukacji języka angielskiego to 

nowość na miarę naszych czasów! 

To język praktyczny, pozwalający 

uczniom od pierwszych chwil komunikować się z innym użytkownikiem. Program 

skonstruowany jest w taki sposób, by uczeń poznał teoretyczne aspekty języka na lekcjach  

i ćwiczył umiejętności praktyczne na kółkach, warsztatach tematycznych, zajęciach dodatkowych. 

Tak rozłożony program powoduje, że dziecko uczy się w sposób naturalny i poprzez zabawę,  

nie odczuwa znużenia czy przemęczenia językiem.  
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Nauczanie dwujęzyczne – CLIL 

— to nowoczesna i innowacyjna 

forma nauczania języka obcego, 

zdobywająca coraz większe uznanie 

wśród państw Unii 

Europejskiej. Nazwa CLIL (Content 

and Language Integrated Learning) 

wywodzi się z języka angielskiego i 

oznacza zintegrowane nauczanie 

przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w 

języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma 

językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Aby skutecznie 

konkurować na globalnym rynku pracy, nasze dzieci muszę poznać język na poziomie rodowitego 

użytkownika. Pracownika przyszłości oceniać będziemy na podstawie znajomości języka 

specjalistycznego (biznesowego, medycznego itp.). Sam angielski ogólny to będzie zbyt mało. 

 

  stworzyliśmy z myślą o Julii i 

dla niej. To nasze dziecko. Dbamy o nią, czujemy 

odpowiedzialność za nią, jesteśmy z niej dumni. 

Chcemy, by świetnie znała język angielski, by była 

odważna i kreatywna, aby żyła w poczuciu szczęścia 

i własnej wartości, by była świadoma 

indywidualnych talentów oraz sensu i celu w życiu. 

Teraz do Akademii Soward zapraszamy Wasze 

dzieci.  

 

 

Zrobimy wszystko, aby rosły razem z nami na prawdziwych liderów XXI wieku. 

 

Dorota i Cezary Wosiński 

 


