
 

           
 
 

Organizacja roku kursowego 

z  języka angielskiego 

 
 
 

1. Osoby zapisane na zajęcia z j. angielskiego  proszone są o wypełnienie 
karty organizacyjnej i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 
dn. 7.09. mailowo na adres: ck.jezyki@gmail.com lub w formie MMS 
na nr tel: 730 700 814 Prosimy sprawdzić czy otrzymali Państwo 
informację zwrotną potwierdzającą otrzymanie nadesłanego 
formularza.  
Wysłanie formularza jest dobrowolne, natomiast osoby zapisane, 
które nie prześlą go i nie potwierdzą u Pani prowadzącej 
zainteresowania zajęciami do 7.09. zostaną automatycznie skreślone 
z listy.  

 
2. UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi nasze 

zajęcia zostają przeniesione na większą salę zajęciową. Zajęcia 
językowe w tym roku kursowym planowane są na parterze w budynku 
Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy. 
 

3. Zajęcia planowane są w formie stacjonarnej, bądź zdalnej, jeżeli 
zajdzie taka konieczność. W celu zapewnienia płynnego przejścia z 
formuły stacjonarnej na zdalną, dane do logowania się do 
komunikatora internetowego otrzymają Państwo 8.09. Ewentualne 
przejście na tryb zdalny dotyczy wszystkich kursantów, poza grupami 
przedszkolnymi i jest obowiązkowe, a tym samym kursanci, którzy nie 
będą brać udziału w zajęciach online nie są zwolnieni z opłat. 

 

mailto:ck.jezyki@gmail.com


Prosimy o sprawne zalogowanie się do komunikatora, ponieważ od 
8.09. będzie dostępna broszura informacyjna dotycząca zajęć 
językowych w roku kursowym 2020/2021 wraz z cennikiem, która 
będzie udostępniona osobom zalogowanym.  
 

4. Plan zajęć dziecka będzie podany do wiadomości rodzica/opiekuna w 
formie SMS dn. 11.09. W związku z tym, że są osoby z list 
rezerwowych, które czekają na miejsce w grupach językowych, proszę 
o dostosowanie się do następującej informacji: Osoby przyjęte, które 
chcą zrezygnować z zajęć proszone są o poinformowanie o tym 
prowadzącą (tel. 730 700 814) NAJPÓŹNIEJ do 12.09. do godz. 12:00. 
Natomiast brak zgłoszenia rezygnacji oznacza zaakceptowanie planu 
zajęć i chęć podjęcia nauki (Nie ma potrzeby potwierdzania 
uczestnictwa w zajęciach. Zgłaszamy tylko rezygnację z zajęć). Osoby 
z list rezerwowych 12.09. w godzinach popołudniowych otrzymają 
wiadomość czy zwolniło się miejsce. 
 

5. Pierwsze zajęcia planowane są na 14.09. Naszym Kursantom życzymy 

owocnej nauki       
 

 

 

UWAGA! Karta organizacyjna dostępna TUTAJ 
 


