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Jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprosić Państwa placówkę do udziału w wyjątkowym 
programie edukacyjno-wychowawczym:                                                                                            

”AKADEMIA TANECZNEGO WYCHOWANIA”, którego główną ideą jest 
wychowanie przez taniec i zabawę.                                        

Określone w programie cele odnoszą się do wspomagania wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 
uczestników, poprzez wpływanie na ich postawy, obyczaje i kulturę. Realizując naszą misję, będziemy 
jednocześnie propagować zdrowy styl życia oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego wśród 
uczniów szkół podstawowych, a także osób z ich najbliższego otoczenia. Zdobyte przez uczestników 
programu umiejętności, pozwolą im lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym, rodzinnym oraz 
lokalnym.
Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci w wieku 5-10 lat, bez względu na predyspozycje, wygląd czy 
talent. Ważne jest, by nauka tańca dawała satysfakcję, sprawiała przyjemność dziecku ucząc 
i wychowując poprzez zabawę.
Proponujemy Państwa szkole włączyć się w inicjatywę propagowania atrakcyjnej formy zagosp-
odarowania czasu wolnego dzieci. Dzięki umożliwieniu prowadzenia zajęć na terenie szkoły, w ramach 
realizacji funkcji wychowawczej czasu wolnego uczniów, jako że szkoła ma na celu nie tylko edukować 
ale również dbać o wszechstronny rozwój i wychowanie swoich podopiecznych.
Zajęcia pozalekcyjne w dużym stopniu przyczynią się do umiejętnego gospodarowania czasem 
wolnym przez uczniów, przygotują ich do życia w społeczeństwie, do pracy i do kulturalnego spędzania 
czasu, w ich późniejszym życiu. Placówkę szkolną wesprą w pełnieniu w szerokim zakresie funkcji 
opiekuńczych, integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Jesteśmy �rmą prowadzącą swoją działalność od 2013 r. Od tego czasu  współpracujemy z wieloma 
szkołami podstawowymi na terenie województwa  dolnośląskiego oraz opolskiego. Staramy się 
dojeżdżać do każdej, bez względu na wielkość, zainteresowanej współpracą szkoły na ww. terenie, w 
której jest min. 10-cioro chętnych, aby umożliwić dzieciom z mniejszych miejscowości udział w zajęci-
ach dodatkowych.
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Będziemy wdzięczni za umożliwienie 
Akademii Tanecznego Wychowania 
zaangażowania się w wspieranie funkcji 
edukacyjnych, wychowawczych oraz 
pro�laktycznych środowiska szkolnego 
i rodzinnego dzieci w wieku 5-10 lat. 
Nieco więcej o nas, możecie Państwo 
przeczytać na naszej stronie inter-
netowej: 

www.danceole.pl  
oraz w ulotce zamieszczonej poniżej.


