
Nr Nazwa szkoły Adres www Działalność 

1 Aikido Kids www.aikidokids.pl 
 

Szkoła prowadzi treningi aikido dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Organizuje też 
obozy, półkolonie oraz wydarzenia 
tematyczne. 

2 Akademia Tenisa Prince www.akademiaprince.pl 
 

Placówka prowadzi zajęcia tenisowe dla 
dzieci i młodzieży. 

3 Capoeira Camangula www.camangula.poznan.pl 
 

Placówka zajmuje się promocją kultury 
afro-brazylijskiej oraz prowadzi treningi 
capoeiry. 

4 Centrum Języków Obcych KONTAKT www.kontakt.cjo.pl Szkoła prowadzi kursy oraz obozy 
językowe dla dzieci i młodzieży. W ofercie 
ma też szkolenia językowe dla dorosłych. 

5 Centrum Nauczania MathRiders www.mathriders.pl/poznan-grunwald/ 
www.mathriders.pl/poznan-piatkowo/ 
 

Placówka prowadzi zajęcia pozalekcyjne z 
matematyki dla dzieci i młodzieży. 

6 Centrum Tańca Blanka Winiarska www.taniecpoznan.pl Placówka jest nowoczesną szkołą tańca. 
Prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

7 Ceramisa www.ceramisa.pl 
Instagram: ceramisazofiajuszczak 
FB: ceramisa.pl 
 

Autorska pracownia ceramiki prowadzi 
zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i 
dorosłych na różnych poziomach 
zaawansowania. 

8 Cmok 
 

www.cmok-poznan.pl To organizator różnego rodzaju zajęć i 
warsztatów dla dzieci i dorosłych z różnych 
dziedzin: muzycznej, plastycznej, 
sensorycznej, fotograficznej, teatralnej i 
ruchowej. 

9 Cosinus www.cosinus.pl 
 

Cosinus to szkoła policealna i zaoczne 
liceum ogólnokształcące dla dorosłych. 

http://www.aikidokids.pl/
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http://www.camangula.poznan.pl/
http://www.mathriders.pl/poznan-grunwald/
http://www.mathriders.pl/poznan-piatkowo/
http://www.ceramisa.pl/
http://ceramisa.pl/
http://cmok-poznan.pl/dla-dzieci/
http://www.cosinus.pl/


10 Go4Robot www.go4robot.pl 
 

Placówka prowadzi zajęcia z robotyki i 
programowania dla dzieci.  

11 Klub Sportowy Akademia Judo www.akademiajudo.pl 
 

Akademia prowadzi treningi judo dla dzieci 
i młodzieży, a także rekreacyjne zajęcia dla 
dorosłych. 

12 Klub Sportowy „Warta” – Szermiercze 
Przedszkole 

www.wartapoznan.pl Placówka prowadzi ogólnorozwojowe 
zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia 
szermiercze.  

13 Mały Inżynier www.malyinzynier.pl Placówka specjalizuje się w prowadzeniu 
naukowych warsztatów. W ofercie ma 
naukę programowania, konstruowania 
robotów, warsztaty z eksperymentów czy 
zajęcia z elektroniki. 

14 Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Wyspa Zmian 

www.wyspazmian.com 
 

Placówka zajmuje się działaniami w 
zakresie poradnictwa psychologicznego i 
pedagogicznego. Prowadzi różnorodne 
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

15 Poznańskie Centrum Akrobatyki www.akrobatyka-poznan.pl Zajęcia dla dzieci i młodzieży z gimnastyki i 
akrobatyki sportowej na poziomie 
podstawowym i profesjonalnym.   

  

16 Pracovnia www.pracovnia-art.pl 
 

Placówka prowadzi warsztaty artystyczne 
dla dzieci i dorosłych. 

17 Projekt Ferajna 
 
 
 
 

www.projektferajna.pl Placówka prowadzi warsztaty 
psychoedukacyjne, edukacyjno-
artystyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci 
i młodzieży. Dodatkowo prowadzi jogę dla 
dzieci oraz szkolenia i warsztaty dla 
nauczycieli i rodziców. 

http://www.go4robot.pl/
http://www.akademiajudo.pl/
http://www.wartapoznan.pl/
http://www.wyspazmian.com/
http://www.pracovnia-art.pl/


18 Szkoła Językowa Early Stage www.earlystage.pl 
 

Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci i 
młodzieży z języka angielskiego metodą 
autorską Early Stage. 

19 Szkoła Językowa Papuga www.papuga.edu.pl 
 

Szkoła prowadzi nauczanie języków 
obcych dla dzieci i młodzieży (języki 
angielski, hiszpański i niemiecki). 

20 Szkoła Szybkiego Czytania i Technik 
Uczenia Się TUBAJ 

www.szybkieczytanie.pl Placówka prowadzi kursy pamięciowe i 
kursy szybkiego czytania. 

21 Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Poznaniu 

www.utw.poznan.pl Uniwersytet prowadzi zajęcia aktywizujące 
dla osób starszych z różnych dziedzin 
nauki, a także zajęcia fizyczno-ruchowe. 

22 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z 
siedzibą w Poznaniu 

www.wsb.net.pl/poznan Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą 
w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią 
zawodową. 

23 Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w 
Poznaniu 

www.wsl.com.pl Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w 
Poznaniu jest niepaństwową uczelnią 
zawodową. 

24 Zaprogramowani.com www.poznan.zaprogramowani.com Placówka prowadzi warsztaty 
programowania dla dzieci i młodzieży. 

25 Zespół KIDS Gospel Joy www.gospeljoy.pl Zespół dziecięcy śpiewający chrześcijańską 
muzykę gospel. 

26 Edu#Akcja www.edukacja.edu.pl Placówka prowadzi zajęcia, których celem 
jest dostarczenie dzieciom i młodzieży 
narzędzi umożliwiających samodzielne 
rozwijanie zainteresowań, rozbudzenie w 
nich krytycznego myślenia i pokazujących 
sposoby utrwalania i porządkowania 
zdobytej wiedzy w atrakcyjny i skuteczny 
sposób. 

27 Wielkopolski Klub Tańców Polskich www.wktp.com.pl Wielkopolski Klub Tańców Polskich przy 

http://www.earlystage.pl/
http://www.papuga.edu.pl/
http://www.szybkieczytanie.pl/
http://www.gospeljoy.pl/


Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
to formacja zrzeszająca pasjonatów tańca 
w każdym wieku. Profesjonalizm 
nauczania tańca oraz potężna dawka 
pozytywnej energii to atuty, które dają 
efekt w postaci wysokich lokat 
medalowych na ogólnopolskich 
konkursach. 

28 Hi.Hola www.facebook.com/Hi.Hola.poznan Centrum edukacyjne dla dzieci Hi.Hola to 
miejsce kreatywnego rozwoju. Prowadzi 
przedszkole językowe Montessori, a także 
popołudniowe warsztaty i kursy z języka 
hiszpańskiego oraz angielskiego dla dzieci 
od 2. do 18. roku życia.  

29 Jowiart www.jowiart.pl Jowiart prowadzi warsztaty teatralne 
adresowane zarówno do dzieci, jak i 
młodzieży. Dzięki zróżnicowanym formom 
pracy młodzi ludzie rozbudzają w sobie 
teatralną pasję. Uczestniczenie w 
warsztatach teatralnych to nie tylko 
gwarancja dobrej zabawy, ale przede 
wszystkim możliwość poznania siebie i 
przełamania własnych barier. 

 

 


