
Motto: „Piwna to miejsce współbrzmienia dwóch języków: języka nauki i języka wzajemnego szacunku 
uczniów i nauczycieli – to właśnie ta ‘dwujęzyczność’ jest harmonijną podwaliną naszych wspólnych 
sukcesów, to właśnie tę dwujęzyczność cenimy sobie najbardziej.” 

Minęło już ponad 22 lata od podjęcia decyzji o założeniu prywatnej szkoły na Piwnej. W ustronnym 
i przyjaznym, a dzisiaj dla wielu magicznym miejscu. Magia tego miejsca to nie tylko starodrzew otaczający 
parterowe budynki to przede wszystkim twórcza i przyjazna atmosfera. Atmosfera zgodna z intencją jej 
twórców, zakładających, że nie ma prawdziwej edukacji i wychowania bez wymagań stawianych 
w życzliwej dla uczniów atmosferze. Takie jest założenie ideowe szkoły, tym przesłaniem kierują się 
nauczyciele na Piwnej. Starają się z powodzeniem pogodzić wysoko ustawioną poprzeczkę wymagań 
z życzliwością wobec uczniów. Udało się. Dzieci z Piwnej lubią swoją szkołę i czują się w niej dobrze.  

Czują się w niej dobrze także nauczyciele jako świadomi współtwórcy jej sukcesu. Mamy prawo 
w takich kategoriach oceniać rezultaty naszej pracy. Takie prawo dają nam wyniki sprawdzianów 
i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia naszych absolwentów na kolejnych etapach kształcenia, wyniki 
licznych konkursów, a także liczne grono laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. 
Kolejnym powodem do satysfakcji jest bogata oferta programowa m. in. intensywna nauka języka 
angielskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz liczne sekcje i koła zainteresowań. 
Sukcesem szkoły okazało się także wprowadzenie obowiązkowej nauki szachów w klasach 1-3. Szachy 
wpływają pozytywnie na poziom nauczania wszystkich przedmiotów; rozwijają umiejętności logicznego 
myślenia,  koncentracji, a liczne sukcesy w turniejach szachowych, mistrzowskie tytuły i medale pozytywnie 
motywują wszystkich uczniów. Jednak nie tylko wyniki nauczania stanowią powód do satysfakcji.  

Szkoła na Piwnej jest przede wszystkim bezpiecznym miejscem dla uczniów. Funkcjonujemy bowiem 
w zamkniętym terenie, z monitoringiem oraz z aktywnie dyżurującymi nauczycielami.  

Szkoła na Piwnej to także liczne i atrakcyjne zajęcia sportowe. Nie tylko na lekcjach wychowania 
fizycznego. W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieciaki uczestniczą m.in. w nauce tańca, uprawiają Fitdance, 
ćwiczą karate i grają w piłkę nożną. Stąd też liczne indywidualne i drużynowe sukcesy sportowe. Dziesiątki 
pucharów wystawionych w sekretariacie szkoły świadczy nie tylko o sukcesach, ale ilustruje także 
znaczenie, jakie przywiązujemy do rozwoju wychowania fizycznego. Dowodem na to jest także nowy 
budynek sali sportowej.  

Sukcesy szkoły byłyby niemożliwe bez rozwoju jej infrastruktury i stałego wzbogacania 
w nowoczesne narzędzia i pomoce naukowe. W ostatnich latach jesteśmy w czołówce szkół korzystających 
z technologii cyfrowych. „W każdej klasie i w każdej pracowni w naszej szkole znajduje się tablica 
interaktywna z dostępem do Internetu. Prezentacje, lekcje multimedialne, zdalne prowadzenie lekcji, 
zadania i testy na platformie - to chleb powszedni dla całej społeczności szkolnej. Jesteśmy jednak 
świadomi tego, że złotym środkiem jest łączenie nowoczesności  i tradycji, a najważniejszy jest i zawsze 
będzie bezpośredni kontakt z uczniem”. Nauczyciele włożyli wiele wysiłku, aby sprostać rewolucji cyfrowej 
i uczynić nowe technologie informacyjno-komunikacyjne skutecznymi narzędziami pracy dydaktycznej. 
Praca całego zespołu została doceniona i już cztery razy, w roku 2011 i 2012 oraz 2014 i 2015 Gimnazjum                    
i Szkoła Podstawowa przy Piwnej  zostały wyróżnione przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
zaszczytnym tytułem i Certyfikatem Szkoły z Klasą. W 2015 roku, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
przyznało nam także zaszczytny tytuł SZKOŁY EKSPERCKIEJ 
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