Szkoła Języków Obcych i Informatyki „Perfekt”
SZKOŁA / BIURO - Skarżysko, ul. Żeromskiego 64A, tel. 509 417 303
BRYKOLANDIA - Skarżysko, ul. Żeromskiego 64A, tel. 792 861 111
WŁAŚCICIELE - Aneta i Tomasz Ambroziak, tel. 41 25 11 414
www.sjo-perfekt.pl

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!
W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego chcielibyśmy przybliżyć Państwu kilka
szczegółów dotyczących zakończenia tego roku szkolnego, jak również organizacji przyszłego roku
szkolnego 2017/2018. Mamy nadzieję, że podane niżej informacje będą odpowiedzią na wszystkie
Państwa pytania. Gdyby jednak okazały się niewystarczające, uprzejmie prosimy Państwa o kontakt
z biurem szkoły w godzinach 13.00-20.45

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Wszyscy uczniowie szkoły „Perfekt”, którzy chcą kontynuować naukę w następnym roku
szkolnym
i chcą mieć zagwarantowane miejsca w wybranych przez siebie grupach, muszą
wypełnić dołączoną do niniejszej informacji deklarację wyboru kursu, odciąć ją i złożyć
u nauczyciela prowadzącego daną grupę lub w biurze szkoły „Perfekt” do końca czerwca 2017. Nie
ma natomiast potrzeby zawierania nowej umowy, gdyż umowy podpisywane od roku szkolnego
2013/14 są umowami na czas nieokreślony.
Niezłożenie deklaracji nie oznacza rezygnacji z kursu w roku szkolnym 2017/2018!
Jeżeli uczeń nie będzie kontynuował nauki, nie należy składać deklaracji. Niezbędne jest
jednak złożenie pisemnego wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy osobiście musi złożyć
w biurze szkoły osoba, która podpisywała ze szkołą umowę na prowadzenie kursu.
Uczniów, którzy chcą zapisać się na kurs po raz pierwszy lub tych, którzy zrezygnowali wcześniej,
a zdecydują się ponownie podjąć naukę w przyszłym roku szkolnym, należy zgłaszać osobiście
w biurze szkoły „Perfekt” poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji zapisów oraz podpisanie nowej
umowy.

UWAGA!
Jeżeli po złożeniu deklaracji wyboru kursu lub deklaracji zapisów zmienicie Państwo zdanie
i zrezygnujecie z kontynuacji nauki, konieczne będzie osobiste poinformowanie naszego biura
o rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rezygnację należy potwierdzić w formie
pisemnej lub mailowej. Zgłoszenie rezygnacji po rozpoczęciu zajęć danej grupy, będzie wiązało się
z koniecznością pokrycia kosztu zrealizowanych już zajęć!
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SPOTKANIA ORGANIZACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
We wrześniu 2017 zostaną zorganizowane spotkania dla rodziców uczniów szkoły
„Perfekt”. Na zebraniach tych podamy Państwu szczegóły dotyczące organizacji
i przebiegu kursów językowych w przyszłym roku szkolnym, jak również odpowiemy na
Państwa pytania. Terminy tych spotkań będą podane w poszczególnych szkołach
podstawowych w Skarżysku, ZS w Szydłowcu, SP w Wysokiej, SSP nr 1 i 3
w Suchedniowie oraz w siedzibie Perfektu. Terminy te można będzie również uzyskać
telefonicznie pod numerami podanymi na odwrocie strony.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 DLA UCZNIÓW PERFEKTU
Ostatnie zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 dla wszystkich uczniów odbędą się
w czerwcu 2017 w terminach podanych przez lektorów Perfektu. W trzecim i czwartym
tygodniu czerwca odbędą się egzaminy końcowe składające się z części ustnej,
pisemnej oraz ze słuchu. Terminy poszczególnych egzaminów dla poszczególnych grup
będą podawane przez lektorów. Jeżeli któryś z terminów egzaminu nie będzie dla
Państwa dogodny, prosimy o kontakt z naszym biurem, celem ustalenia innego terminu
indywidualnego.
W dniach 21-23 czerwca 2017 zapraszamy naszych uczniów do siedziby Perfektu
w Skarżysku na oficjalne zakończenie roku szkolnego połączonego ze słodkim
poczęstunkiem. W czasie zakończeń uczniowie otrzymają certyfikaty szkoły „Perfekt”
z wynikami poszczególnych egzaminów oraz frekwencją. Terminy zakończeń podawane
będą na początku czerwca 2017.

DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
Uczniowie tegorocznych klas pierwszych rozpoczną naukę w nowym roku szkolnym
2017/2018 z nowych książek i ćwiczeniówek, które będą kontynuacją materiału
wcześniejszego. Począwszy od klasy drugiej w materiale dydaktycznym pojawią się
pierwsze elementy podstawowych zagadnień gramatycznych. Pragniemy przypomnieć,
że zajęcia klas drugich odbywać się będą w blokach dwugodzinnych, a nie
jednogodzinnych, jak to miało miejsce w klasie pierwszej.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZENIESIENIA ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO SIEDZIBY PERFEKTU

Dla uczniów kontynuujących naukę:

Gorąco zachęcamy Państwa do przepisywania swoich dzieci z kursów organizowanych przez
szkołę „Perfekt” na terenie szkół podstawowych na kursy prowadzone w siedzibie Perfektu, co
niesie za sobą wymierne korzyści dla uczniów. Zajęcia w siedzibie Perfektu prowadzone są
w komfortowych warunkach, z dostępem do pracowni komputerowej, Internetu, sali do
projekcji filmowych oraz bogatego zaplecza dydaktyczno-technicznego. Każda lekcja jest
dłuższa o 10 min, a kursy trwają 10, a nie 9 miesięcy. Część zajęć prowadzonych jest
z udziałem native speakerów. Zajęcia odbywają się po południu, a nie zaraz po lekcjach, przez
co dzieci są mniej zmęczone. Dodatkową motywacją jest prowadzenie zajęć w salach innych niż
te, w których dzieci spędzają codziennie kilka godzin, a w czasie przerw mogą bezpiecznie
rozładować nadmiar energii w Brykolandii. Obserwacje poczynione przez nas w siedzibie szkoły
potwierdzają, że dzieci chętniej chodzą na zajęcia i są bardziej zmotywowane do nauki.

siedzibie Perfektu w Skarżysku
Szydłowcu
Suchedniowie
SP nr 1, 2, 5, 7, 8, 9 i 13 w Skarżysku

-

5 września 2017 (wtorek)
16 września 2017 (sobota)
18 września 2017 (poniedziałek)
25 września 2017 (poniedziałek)

Dla uczniów rozpoczynających naukę w nowo tworzonych grupach:
we wszystkich placówkach Perfektu

- 14-16 września 2017 (czwartek-sobota)

Wszystkich uczniów, prosimy o kontakt z biurem przed tymi terminami w celu
uzyskania informacji na temat godziny rozpoczęcia pierwszych zajęć.
Terminy rozpoczęcia zajęć w SP 1, 2, 5, 7, 8, 9 i 13 w Skarżysku
wywieszone zostaną w tych szkołach!!!

Terminy i godziny otwarcia biura oraz Brykolandii w czasie wakacji
będą dostępne na naszej stronie internetowej.

