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DOBRA EDUKACJA TO LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ W szkołach i przedszkolu Towarzystwa
Ewangelickiego wiemy, że DZIECKO TO JUTRO. Przygotowujemy młodych ludzi do
przyszłości. Kształcimy ludzi twórczych, otwartych, samodzielnych, potrafiących nieść
pomoc i odnosić sukcesy. Jak to robimy? Sprawdź!

OFERTA PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO
Uwaga nowość ! Otwieramy grupę dla dzieci od pierwszego roku życia.
Wybór przedszkola to często bardzo trudna decyzja dla rodziców. Mitem jest przekonanie, że wszystkie przedszkola
są takie same, ponieważ w przedszkolu maluch głównie się bawi. Wprost przeciwnie. Okres do 6 roku życia to czas
największej plastyczności i chłonności dziecięcych umysłów. Dlatego warto wykorzystać go dobrze i zadbać o
stymulujące otoczenie. Jeśli pragniecie Państwo, by przedszkole zapewniało dziecku atrakcyjnie spędzony czas,
rozwijające zajęcia oraz bezpieczeństwo, zapraszamy do NAS!
W PTE dzieci spędzają czas w spokojnej i cichej okolicy.
Zapewniamy opiekę w godzinach od 6:30 do 17:00.
Zobacz, co nas wyróżnia:

Budynek przedszkolny posiada sześć wyposażonych w multimedia sal dostosowanych do wieku grupy.
Podczas zajęć na świeżym powietrzu korzystamy z dwóch placów zabaw oraz dużego ogrodu.
Nasza kuchnia oferuje 4 posiłki dziennie oraz dostosowuje się do indywidualnych potrzeb dietetycznych dziecka.
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra.
Posiadamy gabinety terapeutyczne oraz w pełni wyposażoną salę do Integracji Sensorycznej.
Prowadzimy zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z psychologiem według potrzeb dziecka.
Jako jedyni oferujemy zajęcia BIOFEEDBACK – stymulujące sprawność intelektualną.
Uczymy języka angielskiego oraz czeskiego z elementami konwersacji.
Prowadzimy także zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci. Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju może
być objęte każde dziecko, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania, do czasu
podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest również rodzina dziecka.
Przede wszystkim zapewniamy miłą i troskliwą atmosferę. U nas żadna pociecha się nie nudzi!
Organizujemy wiele ciekawych warsztatów oraz imprez dla dzieci i ich rodziców, a cała oferta naszego działania
zawiera się w ramach opłaty czesnego.

OFERTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem przyszłego pierwszoklasisty lub jeśli Twoje dziecko chodzi już do szkoły
podstawowej, ale myślisz o zmianie i szukasz najlepszego rozwiązania – zapraszamy do SPTE – szkoły, w której,
patrząc na dziecko, dbamy o jego teraźniejszość, ale widzimy jego przyszłość.
SPTE to kameralna szkoła, w której żaden uczeń nie jest anonimowy, to miejsce pełne życzliwości i przyjaznej
atmosfery.
W naszej szkole, dzięki różnorodnym kółkom zainteresowań i zajęciom dodatkowym, Twoje dziecko stanie się
odkrywcą – będzie mogło znaleźć i rozwinąć swoje pasje i zainteresowania. Po lekcjach uczniowie SPTE chętnie
spędzają czas wolny w jednej z dwóch kolorowych świetlic, w sali ruchowej, w przyjaznej szkolnej bibliotece albo na
szkolnym podwórku, z którego korzystamy niezależnie od pory roku.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy – możecie na nas liczyć! Uczniowie, którzy tego potrzebują, korzystają z opieki
psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach.
Stawiamy na języki obce – 500 godzin więcej w porównaniu ze szkołami publicznymi w cyklu kształcenia klas IVVIII.
Oprócz języka angielskiego, którego dzieci uczą się od pierwszej klasy, w czwartej klasie uczeń może wybrać język
niemiecki albo francuski. Lekcje z języków obcych prowadzone są z podziałem na grupy. W SPTE przygotowujemy
uczniów do egzaminu DSD (Deutsches Sprachdiplom), który przeprowadzany jest na terenie szkoły bez
dodatkowych opłat. Uczniowie mają także dodatkowe godziny konwersacji z języka angielskiego.
Powierzając nam swoje dziecko, stawiasz na sprawdzoną markę i dobre wykształcenie – nasi uczniowie świetnie
radzą sobie z egzaminami ósmoklasisty, osiągając bardzo dobre wyniki (powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i
gminnej). To zasługa nauczycieli i ich solidnej pracy z uczniem!
W SPTE uczniowie biorą udział w wycieczkach, konkursach, koncertach, zawodach, wystawach, spotkaniach, lekcjach
teatralnych i przedstawieniach w ramach Młodzieżowego Klubu Teatralnego w Czeskim Cieszynie. Uczymy także, że
można i warto pomagać, ponieważ angażujemy się w liczne akcje charytatywne.
Nauczyciele, którzy pracują w SPTE, starają się, by każdy uczeń osiągał wyniki na miarę swoich możliwości.
Nasza kadra stale się rozwija, biorąc udział w szkoleniach, poszukuje nowych rozwiązań oraz sięga po nowoczesne
technologie.
Zapraszamy do nas, czekamy na Was gotowi na wspólną przygodę, jaką może stać się zdobywanie wiedzy!

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO
Planując dalszy rozwój pod kątem wyboru studiów, postaw na sprawdzone nauczanie, które oferuje Liceum
Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego. Staramy się, aby nasza placówka była miejscem współpracy
nauczycieli, uczniów i rodziców, gdzie nie tylko uczymy, ale także kształtujemy i rozwijamy młode charaktery.
Jesteśmy otwarci na dyskusje, wspieramy i motywujemy do działania.

U nas znajdziesz bogatą i elastyczną ofertę edukacyjną. Dajemy możliwość wyboru różnorodnych rozszerzeń.
Wierzymy, że świadomie ukierunkowany uczeń może spokojnie myśleć o swojej przyszłości i zdajemy sobie sprawę,
że niełatwo dokonać tego wyboru, zanim nie pozna się siebie, dlatego w LOTE swój profil tworzysz indywidualnie.
Uwzględniamy niestandardowe kombinacje zajęć seminaryjnych, a ewentualne „nietrafione” wybory będzie można
skorygować po klasie pierwszej.
Zgodnie z wymogami współczesnego świata uczymy języków obcych na wysokim poziomie, w poszerzonym
wymiarze godzin i w małych grupach. Oferujemy cztery języki obce. Język angielski jako pierwszy język
obowiązkowy rozpoczynamy na poziomie B2. Kończąc liceum, 95% uczniów LOTE przystępuje do egzaminu z j.
angielskiego na poziomie rozszerzonym. Oferta drugiego języka daje wybór pomiędzy francuskim, hiszpańskim lub
niemieckim. Uczniom szczególnie zainteresowanym językiem niemieckim oferujemy przystąpienie do
rozszerzonego programu DSD. Ucząc się w LOTE, nasi uczniowie rozumieją, mówią i piszą w obcym języku bez
przeszkód, co zwiększa ich przyszłe możliwości na rynku pracy. Jesteśmy szkołą otwartą na świat i na współpracę
międzynarodową. Jeśli sytuacja na to pozwoli, znów będziemy organizować wyjazdy do szkół partnerskich w
Niemczech czy we Francji, gdzie nasi uczniowie wykorzystują znajomość języka w praktyce.
Oferujemy również atrakcyjne zajęcia dodatkowe. Każdy, kto chce rozwijać się naukowo, znajdzie tu coś dla
siebie! Proponujemy sympozja matematyczne, zajęcia laboratoryjne z chemii i fizyki, warsztaty biologiczne oraz
szachy czy brydża sportowego. W ramach seminarium z informatyki poznasz programowanie, metody numeryczne i
robotykę. Możesz podejmować różnorodne działania w zakresie ekonomii podczas spotkań kółka ekonomicznego.
Nasi uczniowie z powodzeniem realizują własne projekty społeczne w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.
Uczymy empatii i odpowiedzialności społecznej, angażując się w liczne działania charytatywne.
Dla osób uzdolnionych artystycznie proponujemy zaangażowanie się w szkolny zespół teatralny lub zespół
muzyczny. Współpracujemy z Teatrem Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie w ramach Młodzieżowego Klubu
Teatralnego, proponując udział w warsztatach edukacji teatralnej oraz w spektaklach dedykowanych naszej
młodzieży. Wiemy, że rozwijanie zainteresowań i talentów doskonale wpływa na chęć uczenia się!
Jesteśmy szkołą otwierającą ucznia na aktywne uczestnictwo w świecie i kulturze, stąd liczne spotkania z
ciekawymi osobami. W ramach spotkań dla młodzieży szkolnej odwiedzili nas między innymi Jerzy Kronhold, Jan
Olbrycht, Mariusz Szczygieł, Adam Bodnar, Tomasz Grodzki, Filip Springer, Mikołaj Grynberg oraz Agata Romaniuk.
Jesteśmy szkołą z przyjazną atmosferą, chcemy dobrze poznać naszych uczniów i stworzyć długotrwałą relację.
Nasza placówka jest kameralna, zatem nikt nie jest anonimowy. Chcemy umożliwić młodym ludziom rozwój
w bezpiecznym środowisku, dlatego zapewniamy wsparcie szkolnego psychologa oraz pedagoga. W razie trudności
tworzymy sprzyjające warunki do współpracy zarówno z uczniem, jak i z rodzicami. Pracujemy indywidualnie z
uczniami wybitnie zdolnymi, przygotowując ich do ogólnopolskich konkursów, olimpiad czy debat.
Chcemy każdego otoczyć szacunkiem i wychowywać młodych ludzi tak, by w pełni umieli wykorzystać swoje
możliwości duchowe, intelektualne, społeczne i fizyczne jako jednostki a także odważni i odpowiedzialni obywatele.
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