ZAPROSZENIE NA KURSY 2019/20
Bractwo Miłośników „Piątki” zaprasza na kursy przygotowujące do egzaminu po 8 klasie
szkoły podstawowej z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i matematyki. Kursy przeznaczone
są dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, obejmują zakres nowej podstawy programowej
niezbędnej do egzaminu po 8 klasie.
W związku z rosnącym ciągle zainteresowaniem tego typu zajęciami, powracamy po
dwuletniej przerwie do formuły kursów predyspozycji językowych, których głównym założeniem jest
badanie, pobudzanie, stymulowanie i rozwijanie kompetencji językowych oraz pozajęzykowych,
gwarantujących sukces w dalszym kształceniu językowym, a także przygotowanie do egzaminu z
predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych szkół ponadpodstawowych. Program kursu
dostępny jest w osobnym załączniku na stronie Bractwa.
Poszerzamy także naszą ofertę o aktywność fzycznn i zapraszamy na trening kalisteniczny
dorosłych oraz młodzież powyżej 14 roku życia (kalistenika - ćwiczenia gimnastyczne z
wykorzystaniem masy własnego ciała). Szczegółowe informacje w osobnym załączniku.
ZAPISY
Zapisy na wszystkie kursy rozpoczynają się 16 września 2019 r. wyłącznie drogą
elektroniczną. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie BMP oraz zapoznać się
z regulaminem kursów.
Kursy prowadzone będą w cyklu 15 spotkań po dwie godziny lekcyjne, jeden raz w tygodniu,
od 19 października 2019 r. do 4 kwietnia 2020 r.
Czesne za jeden kurs wynosi 450 zł - płatne jednorazowo. Przy wyborze dwóch kursów –
opłata wynosi 400 zł, trzech – 350 zł, czterech i więcej – 300 zł za każdy kurs.
Kalistenika – 150 zł za cały cykl zajęć (15 spotkań trwających jedną godzinę zegarową).
Czesne należy wpłacić na konto BMP:
Santander Bank Polska S.A. 14 1090 2806 0000 0001 0467 2245

podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, symbol kursu:
M – matematyka,
JP – język polski,
JA – język angielski,
JN – język niemiecki,
P – predyspozycje językowe
Wszystkie kursy (oprócz predyspozycji językowych) odbywają się w sobotę:
język polski o godzinie 9.00 i 11.00 (dwie równoległe grupy),

matematyka o godz. 9.00, 11.00 i 13.00,
język angielski o godz. 9.00, 11.00 i 13.00,
język niemiecki o godz. 11.00,
predyspozycje językowe o godz. 17.00 (wtorek)
w związku z tym prosimy o podanie w tytule przelewu również godziny kursu.
Przykładowy zapis tytułu przelewu:
Anna Kowalska JP 9.00, M 11.00, JA 13.00, P.
Zapraszamy serdecznie!
Prezes BMP
Mirosława Chojnacka

