
Informacje dla rodziców 
Zanim podejmiesz decyzje o zapisaniu dziecka do creoGedanii przemyśl swoja 

decyzję ponieważ: 

- nie mamy długoletniego doświadczenia  
creoGedania to stosunkowo nowa placówka (projekt Szkoły Przyszłości 2020 

realizowany jest od 2009 roku). Założona została przez pasjonatów, którzy są w 
ciągłym procesie nabywania doświadczeń. Założyciele posiadają wieloletnie 
doświadczenie, ale też uczą się wraz ze wzrostem placówki. Sami testują, wdrażają 
nowe rozwiązania.  

 - prowadzimy eksperyment edukacyjny   
Eksperymentujemy aby wytypować najlepsze nowatorskie metody uczenia się. Celem 

założycieli nie było korzystanie z doświadczeń edukacji publicznej. Celem było 
stworzenie czegoś zupełnie nowego, co przede wszystkim będzie spójne z 
wyznawanymi przez nas wartościami. Mamy świadomość, że jest to swego rodzaju 
nowatorskie przedsięwzięcie. A jak wiemy eksperymentowanie ma to do siebie, że ma 
przestrzeń na błędy.  

 - wymagamy współpracy z rodzicami  
creoGedania to nie usługa komercyjna. Zakładając szkołę chcieliśmy stworzyć 

środowisko ludzi zaangażowanych. Wielu rodziców aktywnie pomaga szkole w 
funkcjonowaniu placówki. Staramy się by rodzice brali czynny udział w tworzeniu 
szkoły, spójny z naszą wizją.  

- nie kładziemy nacisku na wyniki edukacyjne  
creoGedania nie gwarantuje wysokich wyników edukacyjnych. Wysoki poziom nigdy nie 

był głównym celem założycieli. Tradycyjna metoda nauczania daje dużo lepsze 
efekty mierzalne w postaci ocen. Jeżeli jesteś zorientowany na wynik, u nas tego nie 
otrzymasz. Przemyśl swoją decyzję. W creoGedanii uczymy się spokojnie w tempie 
dzieci. To środowisko bez pośpiechu i bez stresu oraz bez ciśnienia. Brak ocen nie 
sprzyja wysokiemu tempu nauki. Pomyśl jak będziesz się czuł nie mogąc porównać 
swojego dziecka do innych choćby na podstawie ocen, czy procentowych 
wskaźników. 

 - z założenia nie dajemy prac domowych   
Realizujemy długoterminowe projekty edukacyjne, które nasi uczniowie częściowo 

wykonują w domu, ale nie jako tzw. zadanie domowe. Natomiast jeśli dziecko nie 
uczestniczy w zajęciach z powodu wyjazdu, choroby czy złego samopoczucia, 
wówczas uzupełnia nie zrobione zadania w domu.  

- do dyscypliny podchodzimy w sposób proaktywny  



creoGedania daje dużą swobodę dziecku i stawia na kreatywność. Dzieci mają swobodę 
wyrażania siebie, swoich emocji i na wiele im ta placówka pozwala.  

 - nie mamy bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych 
W creoGedanii dzieci uczą się dłużej. Brak prac domowych i spokojne indywidualne 

tempo nauki skutkuje wydłużeniem czasu pracy. Jeżeli planujesz dużo zajęć 
pozaszkolnych dla Twojego dziecka to będzie to trudne do zorganizowania. 

 - nie jesteśmy szkołą społeczną   
creoGedania prowadzona jest przez stowarzyszenie, posiada zarząd i dyrekcję. Nie jest 

to szkoła społeczna prowadzona przez rodziców. Jesteśmy  osobami otwartymi. 
Chętnie wysłuchujemy propozycje i wnioski rodziców. Przedstawienie wniosku nie 
jest jednoznaczne z jego akceptacją. Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na 
ich realizację, takich jak: uwarunkowania prawne, ograniczenia finansowe i aspekty 
organizacyjne oraz osobiste przekonania dyrekcji i fundatorów.  

PODSUMOWUJĄC: CZY CREOGEDANIA TO MIEJSCE DLA MOJEGO DZIECKA? 
-  Jeżeli zależy Ci, żeby Twoje dziecko możliwie najszybciej zdobyło możliwie 

największą wiedzę i umiejętności to… CREOGEDANIA NIE JEST PLACÓWKĄ DLA 
TWOJEGO DZIECKA 

- Jeżeli zależy Ci, żeby wyniki egzaminów końcowych Twojego dziecka były jak 
najwyższe to… CREOGEDANIA NIE JEST PLACÓWKĄ DLA TWOJEGO DZIECKA 

- Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko miało szansę rozwijać swoją pasję i ciekawość 
poznawczą to… CREOGEDANIA JEST PLACÓWKĄ DLA TWOJEGO DZIECKA 

- Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko z rosnącym entuzjazmem przejmowało 
odpowiedzialność za swój proces uczenia się to… CREOGEDANIA JEST 
PLACÓWKĄ DLA TWOJEGO DZIECKA 


