
 

 
    

 

Szkoła Języków Obcych ”BUMERANG” Gliwice, 6.06.2022 r. 
44-100 Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 20/5 
tel. 664 058 634 
 

Informacje na rok szkolny 2022/2023 
 

Szkoła Języków Obcych „ BUMERANG” istnieje od roku 2000.  
Witamy w nowym roku szkolnym i zapraszamy na kursy. 
 

ZAPISY:  Informacje: 664 058 634, e-mail: kontakt@bumerang.com.pl 

  Zgłoszenia na kurs: warunkiem zapisania dziecka na kurs jest złożenie zgłoszenia, które jest dostępne 

                                            na stronie www.bumerang.com.pl/zapisy  

                                          - Składanie zgłoszeń i testy kwalifikacyjne dla nowych uczniów do 09.09.2022.   

                                          - Telefoniczne lub mailowe potwierdzenie uczestnictwa w kursie dla osób kontynuujących naukę do 

02.09.2022, a składanie zgłoszeń do 09.09.2022. 

Dyżury w placówkach: SP 12  (ul. Kopernika) od 2.09 do 14.09 w  godz. 15.00 - 17.00 

 SP 9 (ul. Sobieskiego)   od 5.09 - 12.09 w godz. 17.00 - 18.00 

 SP 1 (ul. Kozielska), SP 5 (SP 5 (ul. Żwirki i Wigury), SP 41 (os. Sikornik) – 7.09  w godz. 17.00-18.00 

Plan lekcji: dostępny 15.09.2022 (czwartek) po godz. 17.00 na stronie internetowej w zakładce „Plan lekcji” 
 

 

Zajęcia lekcyjne: - rozpoczęcie  20.09.2022  (wtorek)  
 - przerwa świąteczna  od 21.12.2022 do 1.01.2023,  
 - wiosenna przerwa świąteczna 6.04 do 11.04.2023 
 - ferie zimowe oraz inne przerwy w nauce – wg. harmonogramu  w woj. Śląskim  
 - dodatkowe dni wolne: 31.10.2022, 2.05.2023, 9.06.2023 
 - zakończenie  od 12.06.2023 do 16.06.2023   
 

Grupy: do 13 osób grupy do poziomu Intermediate, 14 osób grupa  poziom Upper-Intermediate, Advanced 
  poziom zaawansowania wyznaczany jest przez test kwalifikacyjny (nowi uczniowie) 
 lub wyniki w nauce (uczniowie kontynuujący naukę). 
 

Miejsce kursu:  - dla uczniów szkół podstawowych.: SP 1 (ul. Kozielska), SP 5 (ul. Żwirki i Wigury), SP  9 (ul. Sobieskiego),  
 SP 12 (os. Kopernika), SP 41 (os. Sikornik)  

- dla uczniów szkół średnich i dorosłych: SP 9 ( ul. Sobieskiego )  

          W przypadku zamknięcia szkoły, na terenie której prowadzone są zajęcia języka angielskiego, organizator kursu będzie              
kontynuował lekcje zdalnie przez internet. 

 
 

Kursy specjalistyczne:    - przygotowanie do matury 
                                    - przygotowanie do  FCE, CAE   

  

Odpłatność za rok szkolny 2022 / 2023 
9 - 13 osób: klasy I – III 3 x w tygodniu 45 minut (min 96 lekcji 45 min) 8 wpłat  po 210 zł  = 1680 zł 
 klasy III – VIII do poziomu elementary 2 x w tygodniu 60 minut (min 64 lekcje 60 min) 8 wpłat  po 210 zł  = 1680 zł 
 od poziomu pre-intermediate 2 x w tygodniu 90 minut (min 128 lekcji 45 min) 8 wpłat  po 270 zł  = 2160 zł 
 przygotowanie do FCE, CAE 2 x w tygodniu 90 minut (min 128 lekcji 45 min) 8 wpłat  po 270 zł  = 2160 zł 
 
 

 Zniżka rodzinna:  25% dla każdego kolejnego członka rodziny (odejmowane od kwoty niższej) 
Podręczniki udostępniamy bezpłatnie. Rodzic jest zobowiązany tylko do zakupu zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń.  

 

W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć wypadających ze względu na zielone kolonie lub chorobę trwającą min. 10 dni, 
zwracamy 50% opłaty za okres nieobecności. Wniosek o zwrot przyjmowany jest tylko w formie pisemnej (e-mail lub list).  
 

WPŁATY: od 16.09.2022 do 20.04.2023 

 Bumerang” Skurczyński Janusz, Gliwice ul. Zawiszy Czarnego 20/5 

ING Bank Śląski nr konta: 96 1050 1298 1000 0092 0540 6953  

Tytuł przekazu: nazwisko i imię ucznia oraz miejsce kursu ( opłata za rodzeństwo może być dokonywana na jednym przelewie ) 

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH



 
 
Dodatkowe informacje 
 

Testy kwalifikacyjne: Obowiązkowe testy kwalifikacyjne przeprowadzane są dla nowych uczniów od klasy IV.  

Egzaminy semestralne: Egzaminy obowiązują uczniów od klasy III i przeprowadzane są w formie ustnej i pisemnej. 
 Do zaliczenia wymagane jest 60%. Wynik niższy niż 60% należy poprawić.  

Konkursy semestralne: Umiejętność pisania testów przez dzieci młodsze kształtowana jest stopniowo. Dzieci w kl I – II  
 oceniane są na podstawie pracy i aktywności podczas lekcji oraz w formie konkursów 

semestralnych.  

Praca domowa: Zadania domowe zadawane są systematycznie po każdej lekcji i obejmują powtarzanie tematów 
 lekcyjnych, naukę słownictwa, wykonywanie ćwiczeń, projektów oraz zadań internetowych.  
 Prosimy o podpisywanie informacji od lektora w zeszycie ucznia.  

Konsultacje: Termin konsultacji wyznaczany jest przez lektora dwa razy w roku.  
 Prosimy o udział  w konsultacjach lub o kontakt z lektorem telefonicznie.  
 Współpraca rodziców z lektorem owocuje lepszymi wynikami ucznia w nauce. 

Podręczniki: Podręczniki udostępniamy uczniom bezpłatnie.  
 W podręcznikach nie wolno pisać (nawet ołówkiem).  
 Zagubione lub zniszczone egzemplarze należy odkupić.  
 Wypożyczone podręczniki należy zwrócić lektorowi przed zakończeniem roku szkolnego.  

Ćwiczenia: Uczeń zakupuje ćwiczenia na własność.  
 Tytuł ćwiczeń podany zostanie w pierwszym tygodniu nauki.  

Zeszyt: Obowiązuje nowy zeszyt w kratkę, format A4 w miękkiej okładce, szyty.  
 Dzieci do klasy III włącznie zachęcamy do pisania w zeszycie ołówkiem. 
 Dzieci powinny posiadać również wyposażony piórnik. 

Biblioteka językowa: Biblioteka językowa jest bezpłatna. Dysponujemy bardzo szerokim wyborem opowiadań, bajek  
 i czasopism wyposażonych w płyty audio CD, CD–ROM lub DVD.   
 Obowiązkowa praca z audio/video-lekturą odbywa się minimum 5 razy w roku.  
 Prosimy o dopilnowanie aby lektura była przeczytana i wysłuchana.  
 Lektura jest częścią egzaminu ustnego.  

Lekcje w terenie: W ciągu roku szkolnego przewidujemy lekcję w terenie dla wybranych grup. Zajęcia te będą  
dodatkowo płatne.  

 Rodzice proszeni są o dowiezienie dziecka na miejsce lekcji oraz jego odbiór po zajęciach.  

 Lekcje w terenie oferują uczniom poznawanie języka obcego w innych niż klasa warunkach. 

Świadectwa i certyfikaty: Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują: 
 - świadectwo z oceną opisową - dzieci młodsze, początkowe etapy nauki  

- certyfikat z ocenami za poszczególne umiejętności językowe - uczniowie starsi, poziomy   
  zaawansowane. 

Przedstawienia: 

Podsumowaniem całego roku szkolnego jest przygotowanie przedstawienia teatralnego. Jest to ważna i lubiana forma nauki, 
dająca uczniom możliwość zaprezentowania przed rodzicami nabytych umiejętności językowych oraz pokonania tremy 
w publicznym posługiwaniu się językiem obcym. Metodę tę stosujemy już od początku istnienia naszej szkoły tj. od roku 2000 i 
wszyscy przy tym świetnie się bawimy.  
Zapraszamy na przedstawienia oraz do galerii zdjęć na stronie internetowej www.bumerang.com.pl (zdjęcia) 
 
 

 

  Życzę wszystkim powodzenia w nauce. 
 

 Dyrektor SJO „Bumerang” 
 Janusz Skurczyński 


