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Edison High School 
& 

Edison Technical High School  

International School in Warsaw
Wilanów ul. Wiertnicza 141



W każdym młodym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy,
niepowtarzalny potencjał, zdolności i predyspozycje, by zapewnić mu
optymalne warunki do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Wspieramy
każdego Ucznia w poszukiwaniu jego własnej drogi edukacyjnej.
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  Jesteśmy ośrodkiem postępu i doskonałości w dziedzinie
edukacji, realizującym promowaną przez Apple wizję

nauczania z pomocą technologii.

Edison School
To dziś kształtujemy Uczniów, by jutro odważnie i pewnie mogli zdobywać świat.
Dlatego to dziś korzystamy z technologii jutra i kształcimy kompetencje
przyszłości.

Nasi Uczniowie są naszą dumą i potwierdzeniem skuteczności obranej drogi.
Samodzielni, sprawczy, zaangażowani. Potrafią krytycznie myśleć i rozwiązywać
problemy, używając najnowszych technologii. Są empatyczni i kształtują świat
wokół siebie na taki, w którym chcieliby żyć.



Vision
& Mission

Vision

Mission
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Edison High School & Technical High School jest kontynuacją programu
szkoły Edison Primary School wyróżnionej tytułem Apple Distinguished
School za unikalną implementację nowych technologii do programu
nauczania oraz Międzynarodowego programu nauczania Cambridge, który
wyznacza globalne standardy edukacji. Program jest elastyczny, ambitny,
inspirujący i wrażliwy kulturowo. Studenci Cambridge rozwijają świadomą
ciekawość i trwałą pasję do nauki. Uczniowie zdobywają także umiejętności
niezbędne do odniesienia sukcesu na studiach i w przyszłej karierze
zawodowej.

 

Edison High School & Technical High School  - to
nowoczesne środowisko edukacyjne, w którym nowe
technologie służą Uczniom jako narzędzie pomagające
rozwijać umiejętności poznawcze, społeczne i edukacyjne.

Nasi nauczyciele – to międzynarodowy zespół pedagogów,
wyróżniających się szeroką wiedzą i umiejętnościami
pedagogicznymi. To pełni pasji specjaliści w swoich
dziedzinach. 



 
  Starting

  Age
  

 
  Key

  stage in national
curriculum

  

 
  Edison School 

  

 
  Poland 

  

 
  14-15

  

 
  KeyStage 4

  

 
  Year 10

  

 
  LO 1

  

 
  15-16

  

 
  KeyStage 4

  

 
  Year 11

  

 
  LO 2

  

 
  16-17

  

 
  IB DP / A-Levels

  

 
  Year 12

  

 
  LO 3

  

 
  17-18

  

 
  IB DP / A-Levels

  

 
  Year 13

  

 
  LO 4 

  

*Nasi uczniowie wybierają jeden z dwuletnich kursów maturalnych rozpoczynających się w klasie Year 12 -
brytyjski A Levels albo międzynarodowy IB.
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  KeyStage 4
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  15-16

  

 
  KeyStage 4

  

 
  Year 11

  

 
  T 2

  

 
  16-17
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  T 3

  

 
  17-18

  

 
  IB DP / A-Levels

  

 
  Year 13

  

 
  T 4 

  

18-19  IB DP / A-Levels Year 14 T 5

Technikum



INF.02. Administracja i eksploatacja
systemów komputerowych, urządzeń

peryferyjnych i lokalnych sieci.

INF.03. Tworzenie i administrowanie
stronami i aplikacjami internetowymi

oraz bazami danych.

Technik Informatyk

Vision
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Przygotować stanowisko komputerowe do
pracy;
Wykonać lokalną sieć komputerową;
Naprawić urządzenia  techniki
komputerowej;
Administrować systemami operacyjnymi.

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie
potrafił:

Tworzyć i administrować bazy danych;
Tworzyć strony i aplikacje internetowe;
Programować.

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie
potrafił:

Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże
zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii
informatycznych. 
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To nowoczesne środowisko edukacyjne, w którym Key Stage 4 (klasa pierwsza
i druga LO oraz pierwsza, druga i trzecia technikum) oznaczają początek
stymulującej dwu/trzyletniej ścieżki International General Certificate of
Secondary Education (IGCSE). Na etapie Year 12-13 (trzecia i czwarta klasa LO)
i Year 13-14 (czwarta i piątka klasa technikum) nasi Uczniowie mogą wybrać
program IB DP lub Cambridge International A-Levels.

Program Cambridge International A-Levels 

Oferowany uczniom w klasach 12-13 lub 13-14, to intensywna faza
przejściowa między edukacją na poziomie szkoły średniej a wymogami
samodzielnego uczenia się na wyższym poziomie uniwersyteckim.
Nauczyciele przedmiotów stale oceniają zrozumienie przez uczniów
treści i zapewniają szczegółowe, konstruktywne informacje zwrotne na
każdym etapie procesu. Narzędzia oceny obejmują zarówno tradycyjne
testy i eseje, jak i spotkania indywidualne. Kurs trwa dwa lata i kończy
się egzaminami zewnętrznymi na zakończenie programu. Uniwersytety
na całym świecie honorują wyniki egzaminów Matury IB podczas
rekrutacji.

Oferowany uczniom klas 12-13 lub 13-14, stanowi intensywny etap
przejściowy między nauką na poziomie szkoły średniej a wymogami
stawianymi studentom szkół wyższych. Nauczyciele poszczególnych
przedmiotów systematycznie weryfikują stopień opanowania materiału z
poszczególnych zajęć i przekazują uczniom szczegółową informację zwrotną
na każdym etapie nauki. Sprawdzanie wiedzy odbywa się zarówno w formie
tradycyjnych testów, prac pisemnych, jak też w formie indywidualnych
spotkań. Program obejmuje dwa lata nauki i kończy się oficjalnymi
egzaminami. Ich wyniki uznawane są podczas rekrutacji na uczelnie na całym
świecie.

Program IB Diploma
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Tutoring 

W programie Edison High School & Technical High School
Uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych,
która będzie regularnie rozwijana o zainteresowania i potrzeby
Uczniów. 

Każda klasa ma swojego Tutora, który pełni rolę
wychowawcy i wspiera Uczniów w odkrywaniu potencjalnej
kariery akademickiej i zawodowej.

Forum Młodych Edison School  
To comiesięczne spotkania, na których Uczniowie wraz z Nauczycielami
poruszają różne globalne tematy. Forum Młodych jest częścią kształcenia
obywatelskiego i wychowania, które rozszerza jego zakres przez
uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca.
Naszym celem jest przygotowanie młodych obywateli do stawiania czoła
wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a także wzmacnianie postawy
otwartości i odpowiedzialności oraz osobistego zaangażowania.

Festiwale Naukowe i Gale Innowacji
Wydarzenia, w ramach których uczniowie będą prezentowali swoje
projekty innowacyjne przed jurorami będącymi przedstawicielami świata
nauki i biznesu.

Szkolny Start Up -inkubator przedsiębiorczości
Zajęcia oferujące trwałe i systemowe budowanie przedsiębiorczości wsród
naszych Uczniów, a także zapewnienie profesjonalnego wsparcia przy
walidacji i dalszym rozwoju zgłaszanych pomysłów biznesowych. 
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To praktyczne przygotowanie młodzieży do zostania wybitnymi
specjalistami. To kontakt ze środowiskiem pracy, zdobywanie
umiejętności, nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami, a także
możliwość poznania różnych dostępnych opcji kariery. Program stażowy
obejmuje różnorodne staże (np. naukowe, biznesowe i wolontariat).

Specjalizacje 

Wydarzenie dla Rodziców i Przyjaciół utalentowanych w różnych
dziedzinach Uczniów naszej szkoły. 

Learning Design 

Koncert Talentów 

Czyli jak się skutecznie uczyć. Learning Design to zajęcia efektywnego
uczenia się, podnoszące poczucie pewności siebie, poprawiające pamięć,
pokazujące jak systematycznie uczyć się szybko i efektywnie, a także jak
panować nad stresem czy kreatywną organizacją czasu. Zajęcia zawierają
również trening wystąpień publicznych inspirowany konferencjami TED. 

Dodatkowe zajęcia, które umożliwią Uczniom rozwijanie swoich
kompetencji przy współpracy ze specjalistami w danej dziedzinie.

Certyfikaty zewnętrzne 
Możliwość podniesienia kompetencji zawodowych poprzez zdobywanie
certyfikatów zewnętrznych, uznawanych na całym świecie takich firm jak:
Microsoft, AWS, Cisco czy Adobe.

Kurs na Dobrostan
Zajęcia well-being dla naszych
Uczniów.
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  Year 10 to Year 11 | Key stage 4
(IGCSE)

  

 
  60.000 PLN

  

 
  Year 12

  to Year 13 (IB 1 to IB 2)*
  

 
  67.200 PLN

  

 
  Year 12

  to Year 13 (A Level)*
  

 
  66.000 PLN

  

 
  wpisowe - jednorazowa opłata

bezzwrotna *
  

 
  4000 PLN

  

Edison High School - czesne 
 

Bazując na fundamentalnej zasadzie, mówiącej o tym, że Uczeń jest
zawsze w centrum, realizujemy model nauczania STEAM oparty na
kształceniu kompetencji przyszłości. Wykorzystując Challenge Based
Learning i Interactive & Engaging Class oraz korzystając z topowych
platform i narzędzi zmieniających naukę w interaktywne działanie,
tworzymy warunki do rozwoju samodzielnego myślenia i krytycznego
podchodzenia do problemów. 
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  Year 10 to Year 11 | Key stage 4
(IGCSE)

  

 
  60.000 PLN

  

 
  Year 12

  to Year 14 (IB 1 to IB 2)*
  

 
  72.000 PLN

  

 
  Year 12

  to Year 14 (A Level)*
  

 
  69.600 PLN

  

 
  wpisowe - jednorazowa opłata

bezzwrotna *
  

 
  4000 PLN
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Technical High School - czesne



Kadra 10
Jerzy Maduzia - Dyrektor Szkoły,

Przez 12 lat Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana
III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju. Nauczyciel chemii,
pracowni analizy chemicznej, obliczeń chemicznych,
nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej.
Nagrodzony ogólnopolskim tytułem Superdyrektor
Szkoły 2017 roku. Promotor wielu prac nagradzanych w
Światowych Konkursach Innowacyjności, m.in. w Belgii,
Francji, Szwajcarii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
Malezji, Tajlandii, Korei Południowej, na Tajwanie. 

Wyróżniony Orderem Wynalazczości Edison Inventor Order of Merit w II Światowym
Konkursie Korea Invention News w Seulu. Wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia
i działalność, m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, odznaczony także Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Autor publikacji w czasopiśmie "Chemia w szkole".

W 2017 roku otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Pełnił
funkcję członka Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze
Edukacji Narodowej. Prelegent podczas Ogólnopolskich Konferencji dla Dyrektorów Szkół
i Przedszkoli. Juror w Światowym Konkursie Innowacyjności iCAN w Kanadzie oraz
International Warsaw Invention Show. Od 2022 Microsoft Innovative Educator Expert.

W 2018 roku znalazł się na ogłoszonej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz
Umiejętności Cyfrowych liście stu osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania
kompetencji cyfrowych w Polsce. Szkoła, którą prowadził mogła poszczycić się licznymi
sukcesami międzynarodowymi w zakresie innowacyjności (Brazylia, Chiny, Korea
Południowa, Niemcy, Rumunia, Chorwacja, Belgia, Francja, Tajwan, Kanada, Malezja,
Szwajcaria), realizacją kilku projektów unijnych i transgranicznych, licznymi tytułami
laureatów i finalistów olimpiad.

tutor i nauczyciel chemii. 
 



Współautorka e-podręcznika "Wstęp do programowania" w projekcie Apki.org. Koordynatorka
projektu „Po technikum w pracę”, “Profesja bez granic”. Promotorka prac, które zdobywają
międzynarodowe sukcesy we Francji, Belgii, Korei Południowej, Malezji, Wielkiej Brytanii,
Tajwanie, Kanadzie, USA, Tajlandii, Czechach. Trenerka Mistrzów Kodowania. Od 2016 Microsoft
Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Od sześciu lat
mocno propagująca żeńskie klasy na kierunku technik informatyk. Autorka publikacji w
czasopiśmie TIK w Edukacji, Głos Nauczycielski. Współautorka programu nauczania “Zielone
Garnizony Informatyczne” MON. Ambasadorka programu Samsung Solve For Tomorrow,
Mistrzostwa IT, Dziewczyny w Grze.

Nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014, nauczycielka
przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk. 
 Współautorka podręczników do kwalifikacji E13 i EE08 na
kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy
programowej z informatyki, technika programisty. Ekspertka
ORE i MEN. Doświadczenie: 20 lat pracy w edukacji , 3 lata
pracy w firmie Hostersi, gdzie zajmuje się partnerstwem z
Microsoft, Google, OVH.

W 2022 roku znalazła się na liście honorowej ogłoszonej  przez Szerokie Porozumienie na
Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Trenerka Design Thinking, STEAM. Prelegentka podczas
Ogólnopolskich i Międzynarodowych Konferencji dla Nauczycieli.
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koordynatorka ds. innowacyjności
i rozwoju, nauczycielka ICT.

Barbara Halska - wicedyrektorka,

Edukacyjne zainteresowania: interesują mnie nowinki technologiczne, szczególnie takie, które
mogą zmienić edukację, a przy okazji rozwijać uczniów. 
Co mnie motywuje: zachęcenie młodzieży do własnego rozwoju, pomaganie im w szukaniu
swojej ścieżki rozwojowej. 
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