
Szanowni Państwo 

Jak co roku zapraszamy Państwa dzieci na przygodę z językami obcymi (angielskim i dodatkowo 

– niemieckim) z EWARTem w Szkole na Kopcu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trudny koronawirusowy 

czas za nami i być może przed nami, ale z drugiej strony jesteśmy przekonani, że nie można tego czasu 

zmarnować. Wielu z Państwa kontaktuje się z nami, pytając o kontynuację, dlatego też zdecydowaliśmy 

się już po raz czwarty umożliwić dzieciom z Kopca uczestniczenie w zajęciach z naszymi pełnymi pasji 

lektorami. W tym roku szkolnym proponujemy Państwu następujące rozwiązania. 

1. Dzieci kontynuujące naukę u nas – październik mają gratis. 

2. Grupy 5-osobowe (dlatego liczba miejsc BARDZO ograniczona). 

3. Spotkania 2 razy w tygodniu – wtedy efekty są widoczne i nie ma pośpiechu, by zrealizować 

program. 

4. Kurs typowy dla szkoły językowej (po zakończonym kursie dzieciaki wędrują wyżej o pół 

poziomu lub cały poziom według skali Rady Europy). 

5. Każda grupa będzie miała jedne zajęcia z Joan – tylko po angielsku (nacisk na mówienie) i drugie 

z polskim lektorem (w razie konieczności wyjaśni problematyczne kwestie w języku polskim). 

6. Podręczniki uczniowie będą musieli zakupić sami (mogą za naszym pośrednictwem) – wersja 

papierowa i cała platforma do zajęć plus e-learning. 

7. Pakiet zajęć w ramach Pogotowia Korepetycyjnego u nas w EWARCIE (o wartości 270 zł). Mogą 

z nich skorzystać nieobecni lub ci, którzy mają taką potrzebę – chcą powtórzyć materiał bieżący 

lub przyjść na zajęcia konwersacyjne. 

8. Pakiet warsztatowy (o wartości 100 zł). 

9. Kilka konkursów z nagrodami (najbliższy w listopadzie).  

10. Cena zajęć: specjalna 25 zł od spotkania dla dziecka (przy lekcjach dwa razy w tygodniu). 

11. Z uwagi na konieczność stworzenia planu, który zakłada w pełni reżim sanitarny (w oparciu o 

zajęcia w salach w ramach tzw. baniek w Szkole na Kopcu) kursy rozpoczną się wówczas, gdy 

grupy zostaną zapełnione.  

12. W przypadku zamknięcia szkoły na jakiś czas – gwarancja zajęć online. 

13. Najlepsi uczniowie podchodzą do egzaminów Cambridge typu KET i PET lub PTE. 

14. Starszym klasom proponujemy język niemiecki. Wiemy, że w szkołach ościennych młodzież 

uczy się tegoż języka. I może są wśród Waszych dzieci też takie, które oprócz hiszpańskiego i 

angielskiego, chcą uczyć się także języka niemieckiego? 

15. Zapisów na zajęcia dokonuje się od piątku 16.10.2020 do poniedziałku 19.10.2020 poprzez 

naszą stronę internetową www.ewart.edu.pl/kopiec Decyduje kolejność zgłoszeń.  

16. Do dyspozycji rodziców będzie także platforma LangLion służąca między innymi podczas zajęć 

online, a także jako e-learning i dziennik elektroniczny. 

17. Staramy się zminimalizować konieczność pojawiania się u nas w siedzibie – dlatego też 

dokumenty będą Państwo podpisywać tylko za pośrednictwem platformy.  

18. Jak tylko grupy się zapełnią, będziemy domykać cały grafik, starając się dostosować do godzin, 

kiedy kończą lekcje Państwa dzieci. Nie chcemy, by musiały długo czekać na kurs.  

Mamy nadzieję, że nasi Kursanci z radością będą uczestniczyć w zajęciach u nas. Trochę się u nas 

pozmieniało, ale stałe pozostaje jedno: wszyscy po prostu kochamy uczyć. 

Życzymy wiele radości na ten rok szkolny 
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