Zapraszamy na Świetlicowe zajęcia Języka Angielskiego
Zajęcia prowadzone dla wszystkich uczniów korzystających ze Świetlicy.
Zajęcia będą odbywać się w salach Świetlicowych lub klasach Szkoły Podstawowej 53.
Rok szkolny dla zajęć Świetlicowych składa się z dwóch semestrów. Proponujemy, aby zajęcia
odbywały się dwa lub jeden raz w tygodniu. W przypadku wyboru dwóch zajęć w tygodniu
(wariant ten rekomendujemy) w semestrze planujemy zrealizować 30 zajęć 45 minutowych
dla każdej z utworzonych grup. Wariant jednych zajęć w tygodniu to 15 zajęć w semestrze.
Semestr I rozpoczyna się z początkiem października 2022 i trwa do momentu zrealizowania
wszystkich zajęć z puli semestru I, po których rozpoczyna się semestr II. Semestr II trwa do
23.06.2023. Czas ferii zimowych dla Dolnego Śląska: od 13.02.2023 do 26.02.2023.
Opłata za uczestnictwo w zajęciach dokonywana jest semestralnie w terminie rozpoczęcia
zajęć każdego z semestrów. Grupy będą utworzone z uczniów tych samych lub zbliżonych
przedziałów wiekowych. Grupy będą się składać z minimum 8 uczniów.
Opłata za zajęcia, wynosi 24 zł za jedno 45-minutowe spotkanie. Semestralna opłata za 30
zajęć w semestrze (dwa spotkania w tygodniu) wynosi 720 zł lub 360 zł dla grup mających
jedno spotkanie w tygodniu -15 zajęć w semestrze.
Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać przelewem na konto organizatora zajęć: Szkoły
Języków Obcych Yes-t (Wrocław ul. Strachocińska 196) nr tel. 71 346 61 28 (Sekretariat
Szkoły udzieli wszystkich potrzebnych informacji co do terminów płatności i organizacji zajęć)
nr konta Szkoły Yes-t: mBank konto: 48 1140 2004 0000 3802 4027 4412
Zapisów prosimy dokonywać przez rodziców na listach u prowadzących Świetlicę, podając
imię i nazwisko uczestnika zajęć, klasę, do której uczęszcza i koniecznie numer telefonu.
(zapisy mogą być też przyjmowane telefonicznie lub w Sekretariacie Szkoły Yes-t)
Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych lektorów Szkoły Języków Obcych Yes-t na
podstawie najnowszych podręczników i materiałów Wydawnictwa Cambridge.
Yes-t Szkoła Języków Obcych Wrocław, ul. Strachocińska 196, tel. 71 346 61 28. Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 20:00 sjo.yest@gmail.com
www.yes-t.pl

