Enseignements et activités
pour les tout-petits
Program nauczania
i oferta zajęć dodatkowych
dla najmłodszych dzieci

LE LYCÉE FRANÇAIS DE VARSOVIE
LICEUM FRANCUSKIE W WARSZAWIE
100 ans de tradition et d’excellence

100 lat tradycji i doskonałości w nauczaniu
Créé en 1919, le Lycée français de Varsovie (LFV) est un établissement scolaire
international d’enseignement français qui accueille aujourd’hui plus de 760
élèves de 42 nationalités différentes. C’est la seule école en Pologne homologuée par l’Etat français. L’établissement est membre du réseau mondial d’éducation géré par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et qui
rassemble 494 établissements dans 135 pays à travers le monde.
Liceum Francuskie w Warszawie (LFV), utworzone w 1919 r., jest międzynarodową placówką oświatową oferującą francuski program edukacji dla ponad
760 uczniów z 42 krajów. To jedyna szkoła w Polsce, która posiada akredytację
francuskiego Ministerstwa Edukacji. Szkoła jest częścią sieci szkół Agencji
ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą (Agence pour l’enseignement français à
l’étranger - AEFE), która zrzesza 495 francuskich szkół na całym świecie.

Une offre d’enseignement complète

Pełna oferta edukacyjna
Le Lycée français de Varsovie offre un enseignement de haute qualité et continu
de la maternelle au lycée, pour les enfants de 2 à 18 ans. Les enseignements sont
prodigués par une équipe de 100 professionnels certifiés, dont la majorité est
composée de locuteurs natifs.
4 niveaux d’éducation:
• École Maternelle (pour les enfants de 2 à 5 ans)
• École Primaire (de 6 à 10 ans)
• Collège (de 11 à 14 ans)
• Lycée (de 15 à 17 ans)
Liceum Francuskie w Warszawie oferuje ciągły program edukacji wysokiej jakości od przedszkola do
liceum dla dzieci w wieku od 2 do 18 lat. Nauczanie
prowadzone jest przez 100 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, z których większość stanowią native
speakerzy.
4 poziomy edukacji:
• Przedszkole (dla dzieci w wieku 2 – 5 lat)
• Szkoła Podstawowa (6 – 10 lat)
• Gimnazjum (11 – 14 lat)
• Liceum (15 – 17 lat)

L’ÉCOLE MATERNELLE FRANÇAISE
PRZEDSZKOLE FRANCUSKIE
Un cadre bienveillant et sûr
Rozwój dziecka w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu
Votre enfant développera son potentiel dans tous les domaines (motricité, langage, intelligence sensible, arts plastiques, imaginaire, relation aux autres) pour
s’épanouir et construire sa personnalité. Notre équipe enseignante est constituée
uniquement d’enseignants qualifiés, à l’écoute du besoin des enfants et des
familles.
W przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu Twoje dziecko rozwinie swój
potencjał we wszystkich dziedzinach (zdolności motoryczne, językowe, inteligencja emocjonalna, zdolności plastyczne, wyobraźnia, relacje międzyludzkie), by osiągać dojrzałość i budować swą osobowość. Nasza wykwalifikowana kadra wsłuchuje się w potrzeby dzieci oraz ich
rodziców.

Multiculturalisme et multilinguisme

Wielokulturowość i wielojęzyczność
Votre enfant profitera de l’environnement multiculturel et multilingue de l’école
où prévalent les règles de tolérance et de “bien vivre ensemble”. Les enseignements sont dispensés en français par des professeurs diplômés de l’Education nationale, aidés par une assistante polonophone. Des cours de français, de
polonais et d’anglais sont également proposés aux enfants par des locuteurs
natifs.
Twoje dziecko odniesie korzyść przebywając w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku naszej szkoły, gdzie przeważają tolerancja i zasady “harmonijnego współżycia”. Nauczanie odbywa się w języku francuskim prowadzonym przez wykwalifikowanych nauczycieli przy współpracy z polskojęzycznymi
asystentami. Szkoła oferuje również kursy języka francuskiego, polskiego oraz
angielskiego prowadzone przez native speakerów.

Diversité des apprentissages

Wielodyscyplinarna edukacja
L’école maternelle française soutien le développement cognitif et créatif des
jeunes enfants au travers d’un enseignement pluridisciplinaire (activités d’éveil,
créatives, artistiques, linguistiques, sportives et scientifiques), qui tient compte des
modalités spécifiques d’apprentissage des tout-petits. Par ailleurs, de nombreuses
sorties scolaires et projets éducatifs sont organisés afin de maintenir le contact
avec le contexte local.
Przedszkole francuskie wspiera rozwój umysłowy i kreatywny dziecka poprzez
wielodyscyplinarny program nauczania (zajęcia rozbudzające, kreatywne,
artystyczne, językowe, sportowe i naukowe) dostosowany do potrzeb małego
dziecka. Szkoła organizuje również liczne wycieczki szkolne i projekty edukacyjne, aby utrzymać kontakt z lokalnym środowiskiem.
Journée de l’enfant
Dzień dziecka
7.30 – 8.30

Garderie francophone et polonophone
Świetlica francusko i polskojęzyczna
8.30 – 14.30 Ecole maternelle française
Przedszkole francuskie
14.30 – 17.30 Garderie et activités (dont plusieurs en anglais)
Świetlica i zajęcia dodatkowe (w tym liczne po angielsku)

Les classes
Klasy
TPS : 2 ans / lata Max 15 élèves / uczniów
PS : 3 ans / lata Max 24 élèves / uczniów
MS : 4 ans / lata Max 24 élèves / uczniów
GS : 5 ans / lat Max 24 élèves / uczniów

Les plus:
W naszej ofercie:
•

une garderie continue toute l’année
świetlica przez cały rok

•

nombreuses sorties scolaires
(escapades Nature, découverte de Varsovie, culture polonaise, etc.)
liczne wycieczki szkolne (na łono natury, odkrywanie Warszawy i polskiej kultury)

•

un large choix d’activités extrascolaires pour tous les jours de la semaine
szeroki wybór zajęć dodatkowych organizowanych w każdy dzień w tygodniu

Activités extra-scolaires
Zajęcia dodatkowe
Une offre riche et variée d’activités :
Bogata oferta zajęć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglais / Angielski
Chant et Danse / Śpiew i Taniec
Ludothèque / Ludoteka
Danse / Taniec
Arts plastiques / Sztuki plastyczne
Le Français en action / Francuski w akcji
Jeux de société / Gry planszowe
Contes et fables / Opowieści i bajki
Sport en anglais / Sport po angielsku
Ateliers créatifs / Warsztaty twórcze

Groupes d’activités de 8 à 13 élèves
Grupy od 8 do 13 uczniów
Toutes nos activités sont dispensées par des professionnels qualifiés.
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

Renseignements et Inscriptions
Informacje i Zapisy
Écoles maternelle et élémentaire
Przedszkole i Szkoła Podstawowa

Activités extra-scolaires et garderie
Zajęcia dodatkowe i Świetlica

primaire@lfv.pl
tél. : (48) 22 651 96 12

activites@lfv.pl
tél. : (48) 22 858 71 02

Site internet / Strona internetowa: www.lfv.pl
Suivez toute notre actualité sur Facebook / Facebook: @lfv.varsovie
Procédure d’inscription
Zasady wstępnego zapisu
Etape 1 :
Préinscription en ligne sur notre site lfv.pl
Etap 1: Rejestracja online na lfv.pl

Etape 2 :
Rendez-vous avec le directeur
Etap 2: Spotkanie z dyrektorem szkoły

Etape 3 :
Confirmation et paiement des frais d’inscription
Etap 3: Potwierdzenie i uiszczenie opłaty wpisowej

