Szanowni Państwo!
Rok szkolny 2016/2017 i kolejne lata jest czasem zmian w oświacie zapowiedzianych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. „ Od 1 września 2017 r. (…) rozpocznie się proces wygaszania
gimnazjów (…). Plan wdrożenia nowego ustroju szkolnego zakłada także stabilne rozwiązania
przejściowe, wspomagające i usprawniające proces przekształceń. Przewiduje się na przykład
funkcjonowanie ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi do czasu ich
wygaszania. Może ona powstać z połączenia odrębnych szkół lub na bazie obecnie działającego
zespołu, a także w wyniku przekształcenia samodzielnego gimnazjum w ośmioletnią szkołę
podstawową.”
Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty ukażą się do 31 grudnia 2016 r., w związku z takim
kalendarzem zmian Stowarzyszenie „Bractwo Miłośników Piątki” organizuje kursy predyspozycji
językowych i predyspozycji matematycznych w dotychczasowym systemie, niezależnie od rekrutacji
do gimnazjum, z naciskiem na przygotowanie uczestników zajęć do konkursów przedmiotowych oraz
rozwijanie umiejętności matematycznych i językowych przydatnych w dalszych etapach
edukacyjnych.
Propozycje innych kursów w przygotowaniu, ukażą się po wejściu w życie Zmiany w Ustawie o
Systemie Oświaty, czyli po 31 grudnia 2016 r. Prosimy na bieżąco śledzić stronę BMP.
Zapraszamy serdecznie!

KURS PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
Głównym założeniem kursu predyspozycji językowych jest badanie, pobudzanie,
stymulowanie i rozwijanie kompetencji językowych oraz pozajęzykowych, gwarantujących sukces w
dalszym kształceniu językowym.
Kurs prowadzony będzie w jednym cyklu 15 spotkań po dwie godziny lekcyjne, od 8
października 2016 do 18 marca 2017 r.
Czesne za cały kurs wynosi 390 zł - płatne jednorazowo.
Kursy odbywają się:
poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 17.00 – 18.40
sobota – 9.00 – 10.40, 11.00 – 12.40

KURS PREDYSPOZYCJI MATEMATYCZNYCH
Kurs predyspozycji matematycznych przygotowuje uczniów do udziału w konkursach
matematycznych oraz rozwija kompetencje matematyczne. Kurs prowadzony będzie w jednym
cyklu 15 spotkań po dwie godziny lekcyjne, od 8 października 2016 do 18 marca 2017 r.
Czesne za cały kurs wynosi 390 zł - płatne jednorazowo.
Kursy odbywają się:
wtorek i czwartek – 17.00 – 18.40
sobota – 9.00 – 10.40, 11.00 – 12.40
ZAPISY
Zapisy na kursy rozpoczynają się 12 września 2016 r. wyłącznie drogą elektroniczną. Należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie BMP oraz zapoznać się z regulaminem kursów.
OPŁATY
Przy zapisach obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 20 zł za każdy kurs, którą należy
uiścić do 30 września br. Opłacenie wpisowego jest gwarancją wpisania uczestnika na listę
podstawową przyjętych na kurs oraz listę rezerwową i nie podlega zwrotowi.
Czesne oraz wpisowe za kurs należy wpłacić na konto BMP:
BANK ZACHODNI WBK S.A. 14 1090 2806 0000 0001 0467 2245

podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, symbol kursu: J – predyspozycje językowe lub M matematyczne oraz wybrany dzień tygodnia.

