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Myślenice, 28 września 2017r. 

Sz. P. Dyrektor Mirosław Pękala 
Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku 

ul. Szkolna 55, Rudnik 
32-440 Sułkowice 

Szanowny Pan Dyrektor, 

W związku z zainteresowaniem rodziców dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego w Zespole Placówek 
Oświatowych w Rudniku, cieszymy się że możemy przedstawić ofertę szkoły języków obcych McGregor 
Language Schools dla Państwa uczniów. 

Kim jesteśmy?  
Szkoła języków obcych McGregor naucza języków obcych już od 1999 roku. Od momentu otwarcia szkoły 
pomogliśmy już tysiącom dzieci, młodzieży i dorosłych podnieć swoje kompetencje językowe. Jesteśmy 
akredytowanym centrum przygotowującym do egzaminów Cambridge, akredytowanym centrum metody 
Teddy Eddie (angielski dla dzieci w wieku 2-7 lat) i jedyną szkołą w powiecie myślenickim, która otrzymała 
akredytację MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych) pozwalającą na oferowanie 
dofinansowanych szkoleń językowych dla dorosłych.  

Co możemy zaoferować?  
Oferujemy kursy językowe McGregor dla dzieci i młodzieży Państwa szkole. Kursy są takie same jak 
oferowane w naszych szkołach w Myślenicach, Limanowej i Wadowicach, a teraz są one bliżej Was niż 
wcześniej i ... w fantastycznych cenach.  

Jakie są kursy McGregor?  
Dzieci uczą się w różnym tempie i nauka języków w niczym się tu nie wyróżnia. Dlatego też dzieci biorące 
udział w naszych kursach są testowane zanim zostaną przydzielone do odpowiedniej grupy poziomowej, po 
to aby móc rozwijać swoje umiejętności, a nie być zapisanym tylko ze względu na  grupę wiekową.   

Grupy składają się z maksymalnie 12 uczniów, co pozwala nauczycielowi na indywidualny kontakt z każdym 
z uczniów, a praca w grupach czy parach jest łatwiejsza do monitorowania i kierowania.  
Nie stosujemy jednej „metody" - wykorzystujemy najlepsze elementy wszystkich metod dostępnych na rynku, 
po to aby zapewnić naszym uczniom możliwości szerszego poznania i efektywniejszej nauki języka. Mamy z 
góry założony program nauczania, który jest do wykonania, jednakże do przodu idziemy tylko wówczas 
kiedy materiał przerabiany do tej pory jest zrozumiały i utrwalony.   
Ponad wszystko skupiamy się na mowie i rozumieniu innych. Nie ignorujemy jednak gramatyki czy pisowni, 
ale raczej prezentujemy i ćwiczymy nowe elementy na różne przyjemne i ciekawe sposoby. 

Co dla najmłodszych? 
Teddy Eddie to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 2-7 lat, której 
głównym założeniem jest łączenie prawdziwej nauki z doskonałą zabawą. Zajęcia są pełne prawdziwego 
komunikacyjnego użycia języka, który uaktywniany jest poprzez to co dzieci lubią najbardziej: gry, zabawy 
ruchowe, piosenki, historyjki, słuchowiska, karty obrazkowe. 
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Ta ambitna metoda pozwala na przyswojenie wyjątkowo dużej liczby zwrotów; bazuje na niezliczonych 
tekstach oraz materiałach multimedialnych. Koniec z nauką pojedynczych słówek, dzieci uczą się mówić 
całymi zdaniami! 

Zajęcia prowadzą specjalnie wyselekcjonowani i wyszkoleni lektorzy. 

Teddy Eddie jest bogaty także pod względem liczby elementów wchodzących w skład zestawu ucznia. W 
teczce dzieci znajdą: oryginalny, pełen treści podręcznik, pomocny poradnik dla rodziców, płytę CD z 
mnóstwem nagrań, dostęp do Placu Zabaw – platformę internetową bogatą w gry i zabawy online, mini-
książeczkę z sekretnymi słówkami oraz multROM deDOMO. 

Co jeszcze? 
Współpracujemy z lokalnymi szkołami oferując dodatkowe lekcje językowe po zajęciach. Szkoła oferuje salę 
szkolną, ale McGregor jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie administracyjne i logistyczne szczegóły 
zajęć. 

Możemy również organizować prezentacje lekcji językowych w Państwa szkole prowadzone przez naszych 
native speakerów. Prezentacje  prowadzone przez obcokrajowca na zajęciach w szkole są  zgodne z nową 
podstawą programową i będą się przyczyniać do wszechstronnego rozwoju dziecka. Dla uczniów z klas I-IV 
prezentacja prowadzona jest w postaci gier i zabaw, natomiast dla starszych uczniów korzystamy z 
autentycznych materiałów źródłowych. Niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania językowego dzieci, 
będą one rozbudzać ciekawość i otwartość w zakresie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych i /lub Polski. 

Jak długo trwają kursy i ile kosztują?  
Kursy dla dzieci w wieku 8+ lat 
Kurs 60-godzinny (dzieci w wieku od 8 do 12 lat) kosztuje tylko 720 zł (9 rat po 80 zł miesięcznie) natomiast 
kurs 120-godzinny (dzieci w wieku 13+) to koszt 1 440 zł (9 rat po 160 złotych miesięcznie). 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 min (dzieci 8-12 lat) lub 90 min (dzieci 13+ lat).  

Kursy Teddy Eddie dla dzieci w wieku 2-7 lat 

Podane ceny zawierają koszt podręczników, dodatkowych materiałów, dostępu do platformy e-learningowej, 
testów i dyplomów na zakończenie kursu - nie ma żadnych ukrytych kosztów.   
Kursy prowadzone są od października do czerwca. 

Kurs Teddy Eddie MINI 2-3 lata 1 x 35 min 450 zł (50 zł miesięcznie)

Kurs Teddy Eddie PLAY 3-4 lata 2 x 35 min 765 zł (85 zł miesięcznie)

Kurs Teddy Eddie STANDARD 4-5 lat 2 x 45 min 855 zł (95 zł miesięcznie)

Kurs Teddy Eddie ABC 5-6 lat 2 x 45 min 855 zł (95 zł miesięcznie)

Kurs Teddy Eddie SCHOOL 6-7 lat 2 x 45 min 900 zł (100 zł miesięcznie)
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Co zyskuje Państwa szkoła? 
Możliwość zaoferowania szerszej gamy zajęć z języków obcych, prowadzonych w małych grupach w 
świetnej atmosferze w budynku Państwa szkoły. Rodzice na pewno docenią dostęp do pełnej oferty 
McGregor bez konieczności dowożenia dzieci na zajęcia w Myślenicach i to jeszcze w niższej cenie. 
Wszystkie zaproponowane ceny kursów są o 25% niższe od cen oferowanych w naszej siedzibie w 
Myślenicach.  
Cennik został przygotowany w oparciu o cenę wynajmu sal lekcyjnych w Państwa szkole wynoszącą 10 zł 
brutto za godzinę lekcyjną (45 min). Jeśli chcieliby Państwo zmienić koszt wynajmu, będziemy wtedy musieli 
przekalkulować ceny kursów. Wszelkie oszczędności wygenerowane przez niższy koszt najmu obniżą tylko 
ceny kursów dla kursantów. 
Wszelkie aspekty zajęć pozalekcyjnych koordynowane są przez szkołę McGregor. 

I co dalej?  
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, aby McGregor poprowadziła dodatkowe kursy językowe po lekcjach 
w Waszej szkole, prosimy o kontakt z naszą szkołą McGregor w Myślenicach.  Dostarczymy wtedy Państwu 
plakaty oraz ulotki dla rodziców informujące o naszych kursach. 

Jak się zapisać? 
1. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci na kursy w Państwa szkole proszeni są o 

skontaktowanie się ze szkołą McGregor w Myślenicach (tel. 12 372 28 95) do 9 października 2017 i 
umówienie ich na rozmowy diagnostyczne. Otrzymają tam odpowiedzi na wszelkie pytania, a Sekretariat 
Państwa szkoły nie będzie miał dodatkowej pracy związanej z organizacją kursów. 

2. Trójka naszych lektorów przeprowadzi u Państwa rozmowy diagnostyczne z wszystkimi 
zainteresowanymi dziećmi. Dzięki temu poznamy ich poziomy zainteresowania i będziemy mogli wybrać 
dla nich najodpowiedniejsze grupy. Proponujemy termin 10 października 2017. 

3. Ustalimy harmonogram zajęć dla poszczególnych grup i potwierdzimy go z rodzicami kursantów – 12 
października 2017. 

4. 16 października 2017 rozpoczniemy kursy języka angielskiego! 

Mamy nadzieję, iż nasza oferta Państwa zainteresuje i  niedługo się spotkamy. 

Z wyrazami szacunku, 

Matthew Payne 
Dyrektor 
McGregor Language Schools 
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