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D o C z y t e l nik ów

Niniejszą, pamiątkową monografię przekazujemy w ręce tych wszystkich, dla których
dwudziestoletnia historia Szkół Niepublicznych w Bielawie nie jest obojętna. Z liczby samych absolwentów, którzy opuścili mury, tej jakże ważnej w panoramie Bielawy placówki
oświatowej  znać, że jest ona niebagatelna, zasilona liczbą nauczycieli, wykładowców, pracowników administracji i obsługi czyni ten obraz jeszcze bardziej zagęszczony.
A przecież nie należy zapominać o szerokiej rzeszy sympatyków, którzy pośrednio uplastyczniają przeszłość i teraźniejszość szkoły, choćby przez fakt związków emocjonalnych,                 
bo do tej szkoły chodzili córka lub syn.
Twierdzeniem chyba bez przesady będą słowa, że ludzie związani kiedykolwiek ze szkołą, nigdy nie zapomną wrażeń, jakie towarzyszyły im na lekcjach przedmiotowych, podczas
różnego rodzaju uroczystości także tych na zewnątrz placówki.
Jubileusze skłaniają zwykle do podsumowań, więc i tym razem autorzy tego wydawnictwa od nich nie uciekają udostępniając te fakty, które ilustrują etapy rozwoju szkoły.
Obchody dwudziestolecia przypadają w roku realizacji reformy oświatowej, kolejnego progu, który podyktował zmiany  organizacyjne procesu dydaktycznego i pedagogicznego. Jest
to swoista klamra, bo przecież to właśnie reforma oświaty ponad dwadzieścia lat temu
umożliwiła funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego więc i naszej placówki.
Uroczyste rocznice to zawsze okazja do spotkań i konfrontacji niegdysiejszych marzeń
z teraźniejszością.
Wyrażamy nadzieję, że dzięki wiedzy i wartościom etycznym w jakie został wyposażony
każdy absolwent Szkół Niepublicznych łatwiej jest realizować cele i osiągać sukces.
I jeszcze jedna refleksja – ileż to w minionym dwudziestoleciu było dni wypełniających
mury szkoły wrzawą radosnych głosów, ileż zapisanych kredą tablic, ileż zapisanych zeszytów z „magicznymi” wzorami nie do rozwiązania, ileż wątpliwości na klasówkach i egzaminach, ileż ocen spędzających sen z powiek?
Ufamy, że każda strona monograficznego zapisu przywoła w pamięci klimat „tamtych
dni”, do ławki szkolnej zaprosi kolegę, który kiedyś życzliwie podał ściągę, postawi przed
tablicą belfra, który dzisiaj, może bardziej drżącą ręką zapisuje utrwaloną wiekami prawdę;
„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.
         
						
Zespół redakcyjny
						
Katarzyna Jadczyk, Ewelina Tynda,
						
Helena Chojnacka- Małecka, Daria Michalska
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Co nas wyróżnia?
Przełamujemy stereotypy!
Wychodzimy poza granice schematu!
Szkoła na tabletach!
Szkoła bez dzwonków!                                
                                        

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa.
Stwarzamy optymalne warunki do rozwoju intelektualnego i duchowego.
Gwarantujemy skuteczne nauczanie.
Kształtujemy postawy człowieka kierującego się zasadami moralnym i szacunkiem dla
innych.
Dobrze przygotowujemy do dalszego etapu kształcenia.
Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny i każdego wspieramy w jego rozwoju,
by osiągnął sukces.

Wizja szkoły

                                                                                                                                         
Chcemy być szkołą, której uczniowie potrafią:
stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi,
wskazywać przyczyny i skutki: zjawisk, faków i procesów,
porządkować je i uogólniać, myśleć krytycznie, wyrażać się jasno,
zachowywać otwarty umysł,
mieć odwagę prezentowania własnego stanowiska,
wykraczać poza standardowe konwencje,
być skutecznym, osiągać cele,
być Człowiekiem.
W roku Jubileuszu w skład Szkół Niepublicznych wchodzą:
Szkoły dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym:
Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna,
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Studia Podyplomowe
Szkoły dla młodzieży:
Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy przekształcone od
1.09.2017 r. w Europejską Szkołę Podstawową z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
Szkoła Wielobranżowa
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
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Wprowadzenie

Szkoły Niepubliczne w Bielawie już na trwałe wpisały się w krajobraz oświaty w powiecie dzierżoniowskim. W czasie minionych 20 lat rozwijały się i przeobrażały, nadążając
za zmieniającą się sytuacją oświaty w Polsce. Wyraźnie  zaznaczały też swoją obecność, a zarazem odrębność, na powiatowym rynku edukacyjnym i mimo dużej konkurencji, wciąż
rozwijają się dynamicznie, tworząc nowe kierunki kształcenia i poszerzając swoją ofertę.
Szkoły cieszą się ciągłym zainteresowaniem odbiorców. Kolejne roczniki młodych ludzi               
i wielu dorosłych znajduje tu szansę na podwyższenie własnych kompetencji i ukończenie
wybranego przez siebie stopnia edukacji.
Oferta Szkół Niepublicznych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku usług edukacyjnych, adresowana jest zatem  do odbiorców o różnych możliwościach i oczekiwaniach.
Znaleźli tu miejsce dla siebie uczniowie gimnazjów z całego powiatu dzierżoniowskiego
oraz spoza niego, którzy z różnych przyczyn odeszli z macierzystych placówek, otrzymując
szansę na ukończenie tego etapu edukacyjnego. Otworzyło to przed nimi możliwość kontynuacji nauki na wybranym zgodnie ze swoimi możliwościami poziomie. Mogą wybrać
naukę w szkole wielobranżowej dającej określone kwalifikacje lub w liceum ogólnokształcącym przygotowującym do matury i studiów. Również absolwenci szkół wyższych pragnący
pogłębić swoją wiedzę, mogą to uczynić, wybierając studia podyplomowe. Znajdą tu więc
miejsce odbiorcy o bardzo zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. Tacy, którzy  mają rozbudzone
aspiracje, a swoje marzenia chcą   realizować poprzez
osiąganie kolejnych szczebli edukacji, jak i ci, którzy
w krótkim czasie chcą uzyskać przygotowanie do pracy
zawodowej i zdobyć tytuł wykwalifikowanego pracownika w wybranym zawodzie lub tytuł technika w szkole
policealnej, by możliwie szybko podjąć pracę zawodową. W obrębie jednej placówki stworzona została możliwość przechodzenia na kolejne, wyższe szczeble edukacji, z czego korzysta wielu uczniów, doceniając zalety
takiej  różnorodności.
Jubileusz Dwudziestolecia Szkół Niepublicznych to
doskonała okazja do refleksji nad dotychczasowym
kształtem i dokonaniami szkoły oraz pokazania w zarysie jej historii.
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Rys historyczny

Powstanie Szkół Niepublicznych poprzedziło utworzenie Centrum Językowo-Szkoleniowego „Perfekt” w Bielawie, które zainaugurowało swą działalność w roku 1997 przygotowaniem i wdrożeniem oferty kursów nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego,   włoskiego, francuskiego. Zajęcia organizowane były dla grup o różnym stopniu
zaawansowania, adresowane zarówno do słuchaczy indywidualnych, jak też pracowników
przedsiębiorstw. Daria Michalska, założycielka Centrum, prowadziła w nim zajęcia i kursy
jako lektor języka niemieckiego.
Centrum Językowe „Perfekt” było pionierem na rynku powiatowym w zakresie organizacji kursów językowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kursów przygotowawczych
do matury, certyfikatów językowych. Pomysł okazał się trafny, wypełnił niszę rynkową  
w powiecie, stanowił odpowiedź na wyraźny wzrost zainteresowania nauką języków obcych
w tym czasie i był przykładem dla nowo powstających firm językowych. Centrum  zajęło się  
ponadto organizacją  kursów zawodowych,  współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy
w Dzierżoniowie. Obecnie Centrum Językowo-Szkoleniowe „Perfekt” zmieniło swoją nazwę na Blue Academy Szkoła Językowa, nie zmieniając profilu swej działalności. Aktualna
oferta skierowana jest do młodzieży i dorosłych - poza kursami nauki języków obcych,
zaprasza na kursy zawodowe doskonalące umiejętności, jak również przygotowujące do
egzaminu maturalnego.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ”Wszechnica Nauczycielska” zainaugurował swą
działalność 1 września 2006 roku jako pierwsza taka placówka na naszym terenie. Ośrodek
stworzył możliwość doskonalenia zawodowego  i uzyskania nowych kwalifikacji nauczycielom
powiatu dzierżoniowskiego bez konieczności wyjazdów i ponoszenia dodatkowych kosztów,
które się z tym wiążą. Wiele placówek oświatowych skorzystało z oferty szkoleń proponowanych przez ODN z uwagi na atrakcyjną ofertę i kadrę edukatorów, konsultantów, wykładowców. Sukcesem zakończyły się kolejne edycje kursów kwalifikacyjnych z zakresu oligofrenopedagogiki, dzięki którym nauczyciele zdobyli kwalifikacje do pracy z osobami o różnym stopniu
dysfunkcji intelektualnych. Obecnie ODN oferuje szkolenia rad pedagogicznych, cykliczne
fora dyrektorów i pedagogów, kursy doskonalące, w tym np. kurs języka migowego, a także
zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.
W czerwcu 2016 r. w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy
Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, obecnie
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Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie prowadzonym przez Darię Michalską. Współpraca dotyczy
współorganizacji i prowadzenia studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut
Studiów Podyplomowych. Dzięki tej współpracy mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego
i powiatów sąsiednich mogą korzystać z oferty studiów podyplomowych uczelni, realizując zajęcia w Bielawie w siedzibie ODN przy ulicy Wolności 105. Studia podyplomowe
adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub
inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności studia adresowane są do nauczycieli wszystkich placówek
szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych, ale także do instytucji oraz firm, które chcą
podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Studenci mają zapewnione dogodne warunki  organizacyjne i finansowe.
W ramach współpracy z wyższą
uczelnią ODN Wszechnica Nauczycielska ogłasza nabór na studia licencjackie i magisterskie już od października roku szk. 2018/2019, w tym dla
młodzieży kończącej obecnie szkołę
średnią.
Z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego spotkał się projekt,
który realizowany jest cyklicznie pod
nazwą Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych.
Fora organizowane są od 2012 r. corocznie w dwóch odsłonach – jesiennej i wiosennej. W ramach tego projektu uczestnicy
mieli okazję wysłuchać wielu wartościowych wykładów oraz poznać takie osobowości medialne i kulturalne jak:
- Anna Maria - Wesołowska – znana sędzia
- Dorota Zawadzka - SUPER NIANIA, psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trener
umiejętności społecznych,
- Maria Rotkiel - trenerka motywacyjna, psycholog, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna,
- Jacek Pyżalski - dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,
- Artur Lipiński - znany sędzia,
- Zbigniew Izdebski - polski pedagog i seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki,
- Stanisław Dylak - prof. dr hab., pedagog, dydaktyk i pedeutolog,
- Maciej Marek Sysło - prof. dr hab., matematyk, informatyk,
- Leszek Zaleśny - ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą,
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- Marek Skała - trener, coach, konsultant biznesowy PR, autor i dziennikarz, mówca
inspiracyjny.
Oddzielnym i zarazem najważniejszym rozdziałem w historii były następujące szkoły:
trzyletnie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po Zasadniczej Szkole
Zawodowej oraz Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna o kierunku - technik
ekonomista, specjalność - finanse, rachunkowość. Obie te szkoły otwierają dwudziestoletnią historię Szkół Niepublicznych w Bielawie, bo  rozpoczęły swą działalność 1 września
1998 r. Nadzór pedagogiczny nad placówkami objął Dolnośląski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym szkoły stała się osoba fizyczna - pomysłodawczyni i jej założycielka Daria Michalska. Realizacji pomysłów sprzyjał korzystny klimat wokół oświaty niepublicznej
oraz przychylność władz oświatowych. Wszystko to umożliwiło urzeczywistnienie marzeń
o uruchomieniu i poprowadzeniu placówki oświatowej zgodnej z wizją założycielki. Działania te były odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku oświatowego, wypełnieniem luki
na rynku usług edukacyjnych w powiecie dzierżoniowskim. Powstanie szkoły w Bielawie
było też reakcją na potrzebę uzupełnienia wykształcenia przez osoby dorosłe, dla których
jedyną możliwością realizacji swoich aspiracji był system zaoczny. Szkoła, która wtedy powstała, była  pierwszą tego typu w Bielawie i drugą w powiecie placówką stwarzającą szansę
na uzupełnienie wykształcenia bez konieczności rezygnacji z pracy zawodowej. Początki jej
działalności były trudne. Brak własnej siedziby powodował  konieczność korzystania z gościnności różnych bielawskich szkół tj. Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Bielawie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie   i Gimnazjum nr 2 w Bielawie.
Początek istnienia szkoły zbiegł się w czasie z wielkimi przemianami społecznymi i gospodarczymi w kraju, co przeniosło się również na środowisko lokalne. Rozwijająca się gospodarka
zwiększała zapotrzebowanie na ludzi do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami, a to pociągało
za sobą konieczność zmiany kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku.
Z szansy na uzupełnienie wykształcenia w takim trybie skorzystała grupa zainteresowanych,
którzy są pierwszym rocznikiem absolwentów szkoły.
Start szkoły okazał się nad wyraz udany i potwierdził, że pomysł na tworzenie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kierunków kształcenia był jak najbardziej trafny.
Szkoła  stworzyła możliwości kształcenia tym wszystkim, którzy w nowej sytuacji gospodarczej musieli się wykazać większą mobilnością  i zdobyć nowe kwalifikacje w krótkim
czasie, aby odnaleźć miejsce dla siebie w nowej przestrzeni  gospodarki rynkowej,
W chwili obecnej Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna poszerzyła swoją
ofertę o nowe zawody: technik usług kosmetycznych, technik eksploatacji portów i terminali, higienistka stomatologiczna. W dalszym ciągu można podjąć naukę w zawodach:
technik masażysta, opiekun medyczny, technik informatyk i technik administracji.
Prywatne Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zgodnie ze swoją specyfiką organizuje proces nauczania pozwalający słuchaczom  podwyższyć swoje kompetencje ogólne
i uzyskać średnie wykształcenie, jak również przygotować się do egzaminu maturalnego. Co-
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rocznie do matury przystępują ci absolwenci, których celem jest dalsza edukacja.
Bardzo istotną zmianę w warunkach funkcjonowania szkoły  przyniósł rok 2005. Zakupienie własnego budynku w Bielawie przy ul. Wolności 105 było decyzją przełomową
w historii szkoły. Przeprowadzona modernizacja obiektu stworzyła odpowiednie warunki
do organizowania procesu edukacyjnego zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w trosce o jakość tego procesu. Co roku przeprowadzane
są kolejne remonty i usprawnienia. W ich wyniku zarówno budynek z zewnątrz, jak i sale
dydaktyczne oraz  otoczenie szkoły zyskują  na wyglądzie i zwiększają swoją funkcjonalność
i zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
W roku jubileuszu po kolejnych remontach i usprawnieniach szkoła dysponuje                             
ośmioma pomieszczeniami dydaktycznymi, pomieszczeniami gospodarczymi i administracyjnymi, zapleczem sanitarnym, tzw. „zieloną klasą” umożliwiającą organizowanie zajęć
w plenerze oraz pracownią zajęć terapeutycznych. Sale dydaktyczne wyposażone są w pomoce dydaktyczne, w tym tablicę interaktywną pozwalającą na organizowanie zajęć edukacyjnych w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Podniesieniu jakości pracy sprzyja wyposażenie
gabinetów lekcyjnych w podręczniki dostępne nieodpłatnie dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Natomiast uczniowie liceum i szkoły wielobranżowej, w ramach programu
,,szkoła na tabletach”, otrzymują tablety zarówno do pracy na lekcjach, jak i do korzystania w domu.  Stały dostęp do podręczników w szkole oraz dostęp do Internetu przynosi nie
tylko ważną korzyść edukacyjną dla uczniów, ma również wymiar społeczny, bo zmniejsza
w sposób znaczący wydatki rodziców.
Dobre warunki techniczno - dydaktyczne w tym wyposażenie, wystrój szkoły, estetyka pomieszczeń są ważnym elementem tworzenia klimatu sprzyjającego dobrze zorganizowanej
pracy, co przekłada się wprost na efektywność procesu nauczania i wychowania. Szkołami
zarządza Daria Michalska, pełniąc funkcję dyrektora wszystkich placówek. W latach poprzednich funkcję dyrektora sprawowali: Barbara Kucper, Barbara Tysz i Teresa Wojtas,
wicedyrektora: Joanna Jaskmanicka - Wilkos, Sylwia Toboła, Alicja Kossowska, Helena
Chojnacka –Małecka, Katarzyna Kiek, Irena Buturla – Jamrozik.   Aktualnie funkcję tę
pełni Ewelina Tynda.
Kadrę pedagogiczną stanowią dobrze przygotowani do zawodu nauczyciele o wysokich
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Każdy uczeń Szkół Niepublicznych może skorzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych
w placówce: pedagoga, psychologa i socjoterapeuty. Szczególnie ważne są zajęcia socjoterapeutyczne, które mają na celu eliminowanie lub zmniejszenie zaburzeń zachowania                     
u młodzieży, poprzez rozmowy, odpowiednie gry, zabawy i ćwiczenia, zajęcia plastyczne
i artystyczne. Miejsce spotkań to kameralny gabinet socjoterapeutyczny, wyposażony
w pufy, krzesła, stoły i różne przedmioty potrzebne do prowadzenia zajęć.

W szkołach dla dorosłych kalendarz wydarzeń wyznaczany jest przez rytm zjazdów,               
konsultacji, egzaminów semestralnych oraz tych najważniejszych, maturalnych i zawodo-
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wych na zakończenie etapu edukacyjnego. Słuchacze
łączą pracę zawodową z nauką i stąd ich obecność
w życiu szkoły ogranicza się do udziału w zajęciach
obowiązkowych oraz spotkaniach z dyrekcją i gronem pedagogicznym inaugurujących i zamykających
cykl kształcenia i innych okazjonalnych organizowanych z ważnych powodów.
Takimi znaczącymi wydarzeniami zapisanymi
na trwałe na kartach szkoły były  jubileusze pięcio,
dziesięcio i piętnastolecia istnienia szkoły. W uroczystych obchodach jubileuszy wzięli udział liczni
zaproszeni goście. Na uroczystości przybyli przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, władz
lokalnych, dyrektorzy placówek oświatowych, byli
dyrektorzy zarządzający Szkołami Niepublicznymi,
kadra pedagogiczna. Wśród zaproszonych gości nie
zabrakło najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych  
Dyrektor Darii Michalskiej. Doniosłymi momentami uroczystości było: odsłonięcie tablic pamiątkowych oraz posadzenie ,,Drzewka Edukacyjnego”
z okazji piętnastolecia szkoły. Ważnymi momentami
tych ceremonii było: wyróżnienie nauczycieli   Nagrodą Specjalną Dyrektora Szkoły, uhonorowanie statuetką ,,Wiktoria-Przyjaciel Szkoły”
wszystkich tych, którzy szkole pomagali w różnych obszarach jej działalności.
Z inicjatywy Pani Michalskiej od 2008 roku wręczane są  statuetki „Wiktoria - Przyjaciel Szkoły”, a od roku 2012 Wiktoria „Osobowość Lokalnej Edukacji”. Statuetki
przyznawane są według ściśle określonych kryteriów i corocznie Rady Pedagogiczne szkół
uchwalają listy wyróżnionych. Zwyczaj ten już na trwałe wpisał się w tradycje szkoły i stanowi ważny element podsumowania każdego roku szkolnej działalności. Statuetkami wyróżniane są osoby, które   rozumieją potrzeby szkoły i wspierają jej działania na różnych
płaszczyznach. Przez 10 lat Daria Michalska uhonorowała ponad 100 osób, w tym wiele
kilkukrotnie.
Laureaci statuetek WIKTORIA:
- kategoria „Przyjaciel Szkoły”:
Renata Abdelaal - Nauczyciel Szkoły  Niepubliczne w Bielawie - 2016
Sameh Abdelaal - przyjaciel szkoły - 2016
Renata Brajter - Radio Sudety - 2012
Marek Chmielewski - Wójt Gminy Dzierżoniów - 2010, 2011, 2013
Helena Chojnacka-Małecka - Nauczyciel Szkoły Niepubliczne w Bielawie - 2013, 2014, 2015
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Stanisław Chomiak - Ks. Prałat, Kanclerz Kurii Biskupiej - 2009, 2010
Ryszard Dźwiniel - Burmistrz Miasta Bielawa - 2008,  2009, 2010
Izabela Glinka - Wicedyrektor  Przedszkola Językowego Europejska
Akademia Dziecka w Dzierżoniowie - 2015
Janusz Głód - Nauczyciel- Szkoły Niepubliczne w Bielawie - 2014
Andrzej Hordyj - Wiceburmistrz Miasta Bielawa - 2009, 2011
Robert Jagła - Przedsiębiorca „Inwest Projekt” - 2009
Beata Jagieła-Pastuszka - Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej urzędu Miasta Bielawa - 2014
Alicja Kossowska - Dyrektor ds. dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych - 2010,
2011, 2012
Dariusz Kucharski -Wicestarosta Dzierżoniowski - 2011, 2012
Tomasz Kuriata – Doba.pl Internetowy Informator Lokalny - 2012
Marzenna Lasota-Darowska - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej, Urząd Miasta Dzierżoniów - 2011, 2012
Rafał Łacny - Nauczyciel- Szkoły Niepubliczne w Bielawie - 2014
Maria Myszka - Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie - 2014, 2015, 2017
Anna Nowak -Powiatowy Tygodnik Dzierżoniowski - 2012
Grzegorz Nowak - Redaktor Naczelny Powiatowego Tygodnika Dzierżoniowskiego - 2013
Alina Ociesa - Nauczyciel- Szkoły Niepubliczne w Bielawie - 2014
Ewa Olczyk-Jończy - Nauczyciel - Szkoły Niepubliczne w Bielawie - 2014
Maria Osiewała - Dyrektor MZPO w Bielawie - 2008, 2009, 2010, 2011
Mariusz Pach - Wiceburmistrz Miasta Bielawa - 2008, 2009, 2010, 2011
Adam Pachura - Telewizja Sudecka - 2012
Stefania Pagórska - Radna Rady Miejskiej Bielawy - 2012
Marek Piorun- Burmistrz Miasta Dzierżoniów - 2010, 2011
Izabela Piwko- Zadrożna - Radna Powiatu Dzierżoniowskiego- 2016
Beata Połczyńska - Nauczyciel-Szkoły Niepubliczne w Bielawie - 2014
Edyta Sobala - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu - 2008 ,2009
Leszek Stróżyk - Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy - 2009, 2010, 2011
Zofia Studnicka - Komendant OHP 1-33 w Bielawie - 2008, 2009, 2010, 2011
Ryszard Szydłowski - Wiceburmistrz Miasta Dzierżoniów - 2010,2011
Norbert Warchoł – Nauczyciel Szkoły Niepubliczne w Bielawie -2014
Monika Wawrzyńczuk-Mielniczek - 2017
Adam Wolniak - Kierownik Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki
Urzędu Gminy Dzierżoniów - 2010
Róża Zięba - Wychowawca OHP 1-33 w Bielawie -2008, 2009, 2010, 2011
- kategoria „Osobowość Lokalnej Edukacji”:
Alicja Kossowska - Dyrektor ds.dydaktyczno - opiekuńczo-wychowawczych - 2013, 2014, 2015
Ryszard Dźwiniel - Burmistrz Miasta Bielawa - 2011, 2012, 2013, 2014
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Andrzej Hordyj - Wiceburmistrz Miasta Bielawa - 2012
Jadwiga Mariolla Jonas - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Bielawy -2011,2012
Maria Osiewała - Dyrektor MZPO w Bielawie - 2011,2012
Mariusz Pach - Wiceburmistrz Miasta Bielawa - 2011,2012,2013
Marek Piorun - Burmistrz Miasta Dzierżoniowa - 2012, 2013
Zofia Studnicka - Komendant OHP 1-33 w Bielawie - 2011,2012,2013,2014,2015
Leszek Stróżyk - Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy - 2012
Ryszard Szydłowski - Wiceburmistrz Miasta Dzierżoniów - 2012,2013
Róża Zięba -Wychowawca OHP 1-33 w Bielawie - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Złota Wiktoria 2017 - z okazji X-lecia Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy - Komendant Hufca Pracy 1-33 w Bielawie Zofia Studnicka
W zupełnie innym rytmie toczy się życie szkół dla młodzieży. Obfituje w rozmaite
wydarzenia przez cały rok szkolny.
Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy rozpoczęło
swą działalność w 2007 roku, wypełniając lukę  na powiatowym rynku edukacyjnym i do
dziś pozostając jedyną taką placówką w powiecie. Powstało z potrzeby stworzenia szansy
uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych, tym wszystkim, którzy w swych macierzystych gimnazjach nie sprostali wymaganiom. We współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy-33 w Bielawie powstała placówka edukacyjna, w której odnajdują  swoją szansę
uczniowie gimnazjów z całego powiatu dzierżoniowskiego oraz spoza niego. Uzyskują tu
możliwość ukończenia szkoły, przysposobienie do pracy i możliwość kontynuowania nauki
na kolejnych etapach edukacyjnych.
W roku 2012 Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
świętowało jubileusz pięciolecia swojego istnienia oraz współpracy z OHP 1-33 w Bielawie.
Było  to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej, coraz liczniejszej grupy
uczniów i absolwentów szkoły, ich rodziców oraz wszystkich pracowników. Nadanie szkole
Sztandaru i udział honorowego gościa sędzi Anny Marii Wesołowskiej znacznie podniósł
rangę wydarzenia.
Uroczystość odbywała się pod hasłem „Szkoła skutecznie przezwyciężająca trudności
wychowawcze” 5 października 2012r. Najważniejszym jej elementem   było przekazanie
szkole Sztandaru ufundowanego przez jej właścicielkę Darię Michalską przy współudziale
komendant OHP 1-33 Zofii Studnickiej, Burmistrza Bielawy Ryszarda Dźwiniela, Burmistrza  Dzierżoniowa Marka Pioruna, przedstawicieli pracodawców oraz innych fundatorów,
którzy wbili tarczę pamiątkową w drzewiec sztandaru.
Sztandar ma nie tylko przynosić chlubę, ale przede wszystkim przyczyniać się do integracji środowiska szkolnego wokół ważnych celów, jednoczyć uczniów w istotnych dla
szkoły wydarzeniach oraz mobilizować do zwiększonego wysiłku w pracy nad własnymi
słabościami. Hasło umieszczone na Sztandarze brzmi „Volenti nihil difficile” (Dla chcącego nic trudnego) i jak łatwo się domyślić stało się myślą przewodnią w pracy szkół.
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Poświęcenie Sztandaru nastąpiło w czasie uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez ks. Biskupa świdnickiego prof. dr hab. Ignacego Deca oraz Kanclerza Kurii, Prałata domowego,
proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - ks. Stanisława Chomiaka.
Sędzia Anna Maria Wesołowska była gościem szkoły dwukrotnie ponieważ upowszechnia
zasady prawa na wszelkie możliwe sposoby, poprzez programy edukacyjne w telewizji oraz
uczestnicząc osobiście w konferencjach i szkoleniach organizowanych dla różnych środowisk, w tym uczniów, nauczycieli i rodziców.
Realizowane w szkole programy profilaktyczno - wychowawcze dostarczają wiedzy na
temat uzależnień, wpływu alkoholu i narkotyków na życie każdego człowieka. Ich celem
jest kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych
z używaniem środków odurzających, w tym alkoholu, promowanie postaw i kształtowanie
umiejętności zdrowego stylu życia oraz uświadomienie natychmiastowych i odroczonych
konsekwencji, wyuczenie się praktycznych umiejętności chronienia siebie, w tym niekonfliktowego odmawiania.
Wielkim wyróżnieniem dla szkoły jest udział w ogólnopolskim systemowym projekcie   Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie zakwalifikowało się do tego projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami
oraz przedstawicielami innych środowisk z otoczenia szkoły poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań, a w dalszej perspektywie zainspirować
środowiska szkolne i przedszkolne do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy
w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu
roli uczniów i rodziców w działaniach szkoły.
Od 1 września 2017 roku, w wyniku reformy edukacji w szkole funkcjonuje Europejska
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Szkoła ta, podobnie jak
gimnazjum, stworzyła możliwość kontynuowania nauki uczniom, którzy z różnego powodu
nie realizowali obowiązku szkolnego
w macierzystych placówkach.
Od 2009 roku funkcjonuje Szkoła Wielozawodowa, która organizuje
kształcenie na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej w zawodach zgodnych z rozporządzeniem o klasyfikacji
zawodowej: fotograf, kucharz, fryzjer,
sprzedawca, monter konstrukcji budowlanych, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, monter izolacji budowlanych,
monter sieci i instalacji sanitarnych,
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lakiernik, blacharz, blacharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
mechanik pojazdów samochodowych, zegarmistrz, złotnik – jubiler, elektromechanik
pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec, tapicer, operator maszyn
i urządzeń metalurgicznych. Kształci młodocianych pracowników i uczniów we współpracy z pracodawcami i Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, przygotowując
do pracy w wybranym zawodzie. Od 2012 roku cykl kształcenia niezależnie od zawodu
trwa trzy lata i kończy się  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pierwsi
absolwenci opuścili mury szkoły w 2011 roku, wszyscy zdali egzamin zawodowy i uzyskali dyplom potwierdzający  kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem zawierającym
opis uzyskanych kompetencji. Od 1 września 2017 roku szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Wielobranżową.
W grudniu 2017 roku dyrektor Daria Michalska nawiązała współpracę z fundacją
„LearnCo”, która realizuje zadania z zakresu edukacji i kształcenia. Dzięki tej współpracy
uczniowie Szkoły Wielobranżowej będą mogli wyjeżdżać na praktyki zawodowe do Niemiec, co uatrakcyjni ich kształcenie i zdobywanie zawodu. Niewątpliwym sukcesem dla
Szkoły Wielobranżowej jest certyfikat jakości przyznany przez Zarząd Krajowego Forum
Oświaty Niepublicznej, który Pani Dyrektor Daria Michalska odebrała 15 marca 2018
roku podczas Jubileuszu 25-lecia istnienia KFON w Zagórzu Śląskim. Certyfikat został
wydany w uznaniu wysokich standardów pracy Szkoły Wielobranżowej.
W roku 2012 rozpoczęło swą działalność Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
w Bielawie proponując klasy o profilu wojskowo-policyjnym. Oferta dydaktyczno
-wychowawcza tej szkoły poza standardowymi treściami wynikającymi z podstawy programowej dla liceów ogólnokształcących, których głównym zadaniem jest przygotowanie do
matury, zawiera dodatkowe treści związane z edukacją dla obronności i bezpieczeństwa oraz
związane z ratownictwem medycznym i ochroną przeciwpożarową. W celu popularyzacji
i pogłębienia wiedzy dotyczącej systemu obronności państwa polskiego, funkcjonowania
Sił Zbrojnych oraz uzyskania dodatkowych umiejętności w czasie zajęć specjalistycznych
nawiązana została współpraca z dwiema jednostkami wojskowymi we Wrocławiu. 8 stycznia 2014 r. podpisano  porozumienie o współpracy z jednostką wojskową 4229 (4 Regionalna Baza Logistyczna), a 24 stycznia 2014 r. porozumienie z Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych. Treścią tych porozumień są szczegółowo ustalone zasady
współpracy i wynikające z nich, przyjęte do realizacji zadania. Do najważniejszych należą:
rozwijanie idei patriotycznych w środowisku cywilnym, kultywowanie pamięci o Wojsku
Polskim, otaczanie opieką miejsc pamięci w najbliższym otoczeniu, wspólne uczestniczenie w obchodach świąt wojskowych i innych ważnych uroczystościach. Realizację tych zamierzeń zapewnia uczestnictwo w akcjach programu ”Żołnierska Pamięć”, który zakłada
ponadto opiekę nad nekropoliami wojskowymi, zwiedzanie Wrocławia, w tym Panoramy
Racławickiej i innych ważnych zabytków i miejsc pamięci. Realizacji wymienionych celów
służą wizyty w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych i 4 Regionalnej
Bazie Logistycznej we Wrocławiu.
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Współpraca przynosi korzyści nie tylko w postaci przyrostu wiedzy z tego zakresu tematycznego, ale również pomaga  rozwinąć  zainteresowania i pozyskać  dodatkowe  umiejętności, przydatne każdemu człowiekowi. 9 marca 2018 r. w Centrum Szkolenia Wojsk
Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu odbyła się szósta edycja konkursu wiedzy
o Wojsku Polskim, który tradycyjnie otwiera kolejny rok akcji Żołnierska Pamięć. W konkursie wzięli udział uczniowie I klasy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie. W tym roku konkurs odbył się na temat: „Saperzy Polscy na frontach II Wojny Światowej”. Nasi uczniowie od opieką Pani Marii Myszki zdobyli 3 miejsce. Nagrody i dyplomy
otrzymali z rąk Komendanta Centrum pułkownika Kazimierza Łuckiego.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się zajęcia z samoobrony. Udział
w nich pozwolił odkryć szkolne talenty sportowe w zakresie sztuk walki. Wytypowane,
w ten sposób uczennice - Klaudia Błacha, Martyna Morawska i Agata Kasprzyk, wzięły
udział w zawodach Jiu Jitsu z dużym powodzeniem, bo dwie z nich zakwalifikowały się do
udziału w IV Mistrzostwach Polski No Gi CBJJ Rules 2014 w Luboniu, w czasie których
brązowy medal zdobyła uczennica klasy II liceum Klaudia Błacha. Absolwentka Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, a teraz uczennica II klasy Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego Paulina Martyka dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrzyni Polski
w Zapasach oraz – brązowy medal na Mistrzostwach Europy Kadetek w Szwecji. W grudniu 2017 roku zapaśniczka Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Karolina Kozłowska została powołana do reprezentacji Polski. Trenerem obydwu zawodniczek jest Norbert
Warchoł.
Uczniowie klasy wojskowo-policyjnej liceum ogólnokształcącego odbywają kurs
pierwszej pomocy przedlekarskiej, uzyskując certyfikat potwierdzający ich udział. Zajęcia
z wychowania fizycznego organizowane są w sposób alternatywny. Poza tradycyjną lekcją
na Sali gimnastycznej, na basenie, siłowni, siłowni zewnętrznej organizowane są zajęcia pozalekcyjne w blokach kilkugodzinnych, preferujące aktywne formy turystyki: rajdy piesze,
wyjazdy autokarowe, obozy przetrwania a także judo, musztra czy paintball.
Dodatkowe zajęcia, które są wielkim atutem szkoły i cieszą się zainteresowaniem uczniów,
nie mogą jednak przesłaniać najważniejszego celu szkoły - jakim jest dobre przygotowanie
do matury. Sprzyja temu mała liczebność klas, a przede wszystkim znacznie zwiększona tygodniowa liczba godzin z tych przedmiotów, które zdawane będą na maturze. W sposób
ewidentny zwiększa to szanse uczniów na lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.
Dodatkowa wiedza i umiejętności z zakresu edukacji dla obronności i bezpieczeństwa ułatwia
start na wybrane uczelnie wojskowe. Obecnie prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny
2018/2019 również na nowe profile: ratownik medyczny oraz pielęgniarstwo.
Każdy rodzic ma prawo decydowania o formie edukacji swojego dziecka. Ministerstwo
Edukacji Narodowej tworzy takie rozwiązania, aby wspierać rodziców, a uczniom zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia. W tym celu powstał program ,,edukacji domowej”.
Szkoły Niepubliczne w listopadzie 2017 roku zostały wpisane na listę szkół przyjaznych
edukacji domowej.
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Bardzo ważnym elementem w pracy wychowawczej szkoły jest organizowanie udziału
całego środowiska szkolnego w uroczystościach patriotycznych, poczynając od rocznicy wybuchu II wojny światowej, poprzez Narodowe Święto Niepodległości, Święto  konstytucji
3 Maja, 8 Maja -Dzień Zwycięstwa, na innych ważnych uroczystościach patriotycznych
kończąc. We wszystkich tych uroczystościach zarówno miejskich, jak i powiatowych zapewniany jest udział delegacji uczniów i nauczycieli wraz z Pocztem Sztandarowym szkoły.
Z tych okazji odbywają się wewnątrzszkolne uroczystości, którym  nadawany jest szczególny charakter. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują uroczyste apele, zapraszając
do udziału całą społeczność szkolną z nauczycielami, dyrekcją oraz wychowawcami Hufca
Pracy 1-33.
Od roku szkolnego 2009/2010 realizowany jest cyklicznie projekt edukacyjny pn.                       
„Z przeszłości nauka”. Głównym celem projektu jest poznawanie wiedzy historycznej                             
w przystępny sposób, ukazywanie wydarzeń z przeszłości, korzeni polskości, wybitnych
postaci. Uświadomienie młodym ludziom wagi dziedzictwa narodowego dla przyszłości
każdego z nas i ukazanie ciągłości historii. Przedsięwzięcie to służy wzmacnianiu więzi
młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych
oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promowaniu wybitnych postaci, zasłużonych dla
polskiej kultury i ukazywaniu ważnych wydarzeń kształtujących dzieje Polski. Największym walorem projektu jest możliwość skonfrontowania nowo pozyskanej wiedzy z rzeczywistością i przeżycia jej na swój własny sposób. Umożliwiają to wycieczki odbywające
się w każdej kolejnej edycji na podsumowanie zadania. Dotychczas zorganizowane zostały
wycieczki do Warszawy, Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki, Gdańska, Malborka i Torunia,
Łodzi, Poznania, Biskupina i Gniezna, Lublina, Kazimierza i Nałęczowa. W roku szkolnym
2012/2013 temat przewodni brzmiał „Polska i Czechy. Tak blisko, a zarazem tak daleko.
Wspólna historia Polaków i Czechów”. W czasie zajęć uczestnicy poznawali wspólne korzenie Polaków i Czechów, a także sylwetki wybitnych, związanych z tymi krajami postaci.
Uczyli się też rozumieć ciągłość historii i kultury oraz dostrzegać związki kultury polskiej
z czeską. Podsumowaniem projektu była wrześniowa wycieczka do Pragi, Kutnej Hory i na
Morawski Kras.
Nasz sposób na altruizm ”Niezapominajka”- to projekt współfinansowany przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ANANAS, a realizowany przez wychowawczynie
OHP - Różę Ziębę i Mariolę Stasiewicz propagujący idee wolontariatu. Adresatami  zadania byli pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i dzieci z Domu Dziecka
w Dzierżoniowie. Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa i uświadomienie młodym ludziom różnych etapów życia, dostrzeganie potrzeb ludzi starszych
i słabszych. Projekt został uznany za najlepszą inicjatywę samorządową dla młodzieży OHP.
w czasie Wojewódzkiego Konkursu „Aktywność dobry wybór”. Uczniowie wraz z Panią
Różą Ziębą (obecnie pełniącą funkcję szkolnego socjoterapeuty) w ramach szkolnego wolontariatu kontynuują wyjazdy do Domu Pomocy Społecznej.
Kolejny cyklicznie  realizowany projekt – „Wiem, co jem” – powstał w celu promowania idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i propagowania aktywności fizycznej.
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Akcja ta służy wykreowaniu mody na zdrowy styl życia wśród nastolatków. Uczestnicy zdobywają informacje na temat odżywiania, dowiadują się też więcej o niekorzystnym wpływie na zdrowie złej diety i braku ruchu. Działania takie mają  zachęcać młodych ludzi do
wdrażania korzystnych dla nich nawyków żywieniowych. Pozwalają rozumieć rolę prawidłowego odżywiania, a przede wszystkim znaczenie zdrowego stylu życia dla własnego rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego. Zadanie zostało zrealizowane poprzez cykl
poganek połączonych z prezentacją multimedialną, zakończonych warsztatami. W czasie
warsztatów uczestnicy prezentują  nowo pozyskaną wiedzę przygotowując posiłki zgodnie
z zasadami racjonalnego odżywiania. Materialnym efektem projektu jest płyta z prezentacją
„Diety dla gimnazjalisty”.
Środki finansowe na realizację zadań związanych z profilaktyką, kulturą i wychowaniem  
szkoła pozyskuje z różnych źródeł, ale przede wszystkim  poprzez działania Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom ”ANANAS” zarejestrowanego w maju 2011r., które utworzone zostało
z inicjatywy nauczycieli szkoły. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Szkół Niepublicznych.
Jest to organizacja non profit, która dzięki składkom członkowskim i skuteczności Zarządu pozyskuje fundusze na dożywianie, śniadania na dużej przerwie, imprezy integracyjne,
wycieczki. Młodzież wspierana jest finansowo nie tylko dzięki działalności stowarzyszenia,
również dyrektor szkoły Daria Michalska funduje uczniom paczki świąteczne, dofinansowuje
zakup mundurów, biletów miesięcznych czy kupuje uczniom kurtki sportowe.
Praca edukacyjna w szkole prowadzona jest zgodnie z hasłem: „Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. Nadrzędnym celem działań jest rozbudzenie potrzeb intelektualnych i wskazanie drogi do zmiany jakościowej własnego życia.
Zadaniem szkoły jest udzielanie pomocy tym, którzy chcą się rozwijać, widząc w tym szansę dla siebie na lepszy start w przyszłość. Proces edukacyjny skierowany jest na konkretnego ucznia, znanego z imienia i nazwiska, uwzględnia jego możliwości intelektualne, które
rozpoznawane są na początku ścieżki   edukacyjnej. Czynnikiem wspomagającym proces
jest stworzony tu klimat i dobra atmosfera. Tworzą ją wszyscy pracownicy szkoły wspólnie
z wychowawcami OHP, współpracując ze sobą, podejmują działania uwzględniające możliwości uczniów, specyfikę i zasoby szkoły. Stworzony system działań opiekuńczo-wychowawczych zapisanych w szkolnych programach i procedurach realizowany w codziennym  
oddziaływaniu i systematycznej pracy przynosi oczekiwane rezultaty. Uczniowie angażowani są do udziału w różnych szkolnych przedsięwzięciach i projektach. Wyzwalana  jest ich
aktywność poprzez stwarzanie sytuacji umożliwiających odnoszenie sukcesów. W Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową, w którym uczestniczyło 520 osób
uczennica Europejskiej Szkoły Podstawowej Gabriela Kopaczyńska zdobyła 6 miejsce.
Umiejętność dostrzegania  i doceniania tych nawet najdrobniejszych sukcesów to podstawa
do tworzenia dobrego klimatu wychowawczego. Podejmowane są takie formy  działalności,
które są atrakcyjne dla uczniów  i tworzą więź ze szkołą. Przykładów aktywnej i twórczej
postawy uczniów jest wiele, na co dowodem są zdjęcia z licznych szkolnych i pozaszkolnych
uroczystości. Wszystkie szkolne przedsięwzięcia planowane są przy współudziale uczniów.
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Udział uczniów w programach artystycznych to nie tylko element dobrej zabawy, ale przede
wszystkim  szansa na integrację grupy, rozwój zainteresowań i inne korzyści wychowawcze.
Tradycją szkoły we współpracy z OHP jest przygotowywanie kartek świątecznych  przez
uczniów, udział w konkursach, imprezy klasowe i szkolne z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja,
Świąt, jasełka, konkursy, zabawy, gry edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego to stałe elementy codziennej pracy szkoły.
Uczniowie są współodpowiedzialni za wizerunek szkoły, wykazują troskę o wygląd sal lekcyjnych i korytarzy, co buduje szacunek do mienia szkolnego. Ważny w tym procesie jest
sprawny przepływ informacji: aktualizacja informacji zamieszczanych na szkolnej stronie
internetowej, facebooku i tablicy Samorządu Uczniowskiego, wykonywanie gazetek klasowych, publikacja w lokalnych środkach przekazu. Wszystkie ważne wydarzenia z życia
szkoły zapisywane są w kronice, którą prowadzi z dużą dbałością o chronologię wydarzeń,
ale też o estetykę -Aleksandra Kienda.
W roku 2017/2018 Szkoły Niepubliczne obchodzą Jubileusz 20-sto lecia istnienia.
12 kwietnia cała społeczność szkolna wzięła udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej oraz
wstęgi MÖBIUSA, która przypomina matematyczny znak nieskończoności. Dla szkoły jest
to atrybut oznaczający wybór właściwej drogi kształcenia, znaczenia edukacji w życiu i mądrych wyborów. Od 2005 roku Szkoła ma swoją stałą lokalizację, stylowy budynek, dobrze
wyposażone pracownie, bazę do realizacji procesu dydaktycznego w sposób nowoczesny
zgodnie z duchem czasu. Z okazji Jubileuszu szkoła przeszła również remont. W głównym
holu zawisła fototapeta przedstawiająca wszystkie placówki edukacyjne, których właścicielką lub współwłaścicielką jest  Daria Michalska.
Wraz z wicedyrektorami i wspólnikami Daria Michalska zarządza również:
- Niepublicznym Żłobkiem i Przedszkolem Europejska Akademia Dziecka w Świdnicy,
- Niepublicznym Żłobkiem Akademia Maluszka, Przedszkolem Językowym Europejska Akademia Dziecka oraz nową szkołą podstawową Business Primary School
w Dzierżoniowie,
- Niepublicznym Żłobkiem Akademia Maluszka oraz Przedszkolem Językowym
Europejska Akademia Dziecka w Smolcu.
Wszystkie placówki korzystają z nowych technologii i multimediów. Oprócz tablic
interaktywnych, komputerów przenośnych oraz stacjonarnych pozostających do dyspozycji
uczniów oraz nauczycieli, każdy uczeń otrzymuje tablet. Jest to niewątpliwie spora konkurencja dla nauczyciela  z kredą przy tablicy. Szkoła oraz działające przy niej Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom „ANANAS” mają swoje maskotki – wizytówką szkoły jest Sowa, natomiast stowarzyszenia Ananas. Towarzyszą one każdej ważnej uroczystości szkolnej oraz
takich, w których szkoła uczestniczy.
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Szkoły Niepubliczne w Bielawie na przestrzeni 20 lat wykształciły blisko 3 tysiące
uczniów i słuchaczy a w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska
wydano prawie 2 tysiące zaświadczeń.
Na Studiach Podyplomowych tylko od 2017r. kształci się 150 studentów.
Od 1 września 2018r. zaczyna swoją działalność kolejna nowa szkoła, szkoła podstawowa Business Primary School w Dzierżoniowie, oferująca bezpłatną naukę, m.in. elementy
Montessori, języki obce, język migany, judo, narty, basen, szachy, tablety i inne atrakcyjne
zajęcia edukacyjne w małych grupach.
Od października ruszają studia I i II stopnia, licencjackie i magisterskie we współpracy
z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Widzimy się w szkole!
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