
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie od 9 marca 2012 r. uruchamia kursy z matematyki i języka 

angielskiego przygotowujące do matury pod nazwą "SOS Matura 2012!". Akcja skierowana jest do tegorocznych 

maturzystów, niezależnie od rodzaju i profilu szkoły do jakiej uczęszczają. Zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych!  

 

Oba przedmioty dostępne są w opcji podstawowej i rozszerzonej, wymogiem jest zebranie się 24 osób chętnych. 

Na każdy przedmiot przewidzianych jest 26 godzin lekcyjnych. Zajęcia poprowadzą wykładowcy z Uczelni, którzy 

posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu młodzieży do egzaminów maturalnych. 

 

Formularz: 

Wypełniony formularz (dostępny na stronie www.pwsz-gniezno.edu.pl) należy dostarczyć do sekretariatu PWSZ 

w Gnieźnie lub wysłać elektronicznie skan wypełnionego formularza do 5 marca e-mailem: sosmatura@pwsz-

gniezno.edu.pl lub pocztą: ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno. Zgłoszenia przyjmujemy do 

dnia 5 marca 2012 roku. 

 

Opłata: 

Opłatę w wysokości 120 zł za jeden przedmiot (26 godzin kursu) należy wpłacić na konto Uczelni po uzyskaniu 

informacji o zakwalifikowaniu się do grupy do dnia 8 marca 2012 r. po uzyskaniu informacji  

o zakwalifikowaniu się do grupy. W przypadku uczęszczania na zajęcia z dwóch przedmiotów, opłata wynosi 240 

zł. Przy wnoszeniu opłaty prosimy o dopisek "SOS matura 1 przedmiot" lub "SOS matura 2 przedmioty�. 

 

Dane do przelewu: 

Nr konta: 07-1060-0076-0000-3200-0096-0394 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno 

 

Harmonogram: 

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałek (popołudniu), w piątek (popołudniu) lub/i w sobotę (przedpołudniem, 

maksymalnie do godz. 13:00) na terenie PWSZ w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55. (Kampus pokoszarowy). 

Rozpoczynamy od 9 marca 2012 roku (piątek). Kurs przewiduje 26 godzin lekcyjnych (45 min.) z każdego 

przedmiotu, po 4 godziny lekcyjne w tygodniu (zajęcia w piątki popołudniu lub w piątki i soboty). Przy wypełnianiu 

formularza zgłoszeniowego, proszę o podanie grupy- podstawowej czy rozszerzonej. 

 

Szczegółowy harmonogram zajęć z podziałem na grupy zostanie zamieszczony na stronie internetowej PWSZ  

w następnym tygodniu. 
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