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Opolski Oddział
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
serdecznie zaprasza

nauczycieli matematyki i kształcenia zintegrowanego 
województwa opolskiego na 

XXI Wojewódzką Konferencję Matematyczną
pod hasłem:

MATEMATYKA Z UŚMIECHEM

Termin:   1 kwietnia 2017 r.,  godz.900-1430
Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego 
          w Opolu, ul. Ozimska 48a.
	
             Przygotowujemy bogatą i możliwie szeroką tematykę zagadnień dla wszystkich poziomów nauczania (od klas I-III aż do szkoły ponadgimnazjalnej). Oprócz warsztatów prowadzonych przez czynnych nauczycieli i wykładowców (w tym również nauczania zintegrowanego) podczas zajęć zaprezentują się firmy wydawnicze.
Pełna lista propozycji warsztatowych (wraz z ewentualnym opisem podanym przez prowadzących) będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.wodip.opole.pl/~snm_opole. 

Rejestracja uczestników w dniu warsztatów od godziny 815, zaś rozpoczęcie zajęć o godz. 900. Odbędą się trzy sesje warsztatowe. Każda sesja trwać będzie ok. 1 godz. 15 min. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztatach. 
Opłata na pokrycie kosztów organizacji – 25 zł.
Członkowie SNM z opłaconą składką za 2016 r. płacą tylko 10 zł. 
Z opłaty zwolnieni są członkowie SNM czynnie uczestniczący w organizacji konferencji..
Opłatę członkowską i konferencyjną można również uiścić bezpośrednio na konto (prosimy o zabranie z sobą dowodu wpłaty) :
	opłata za udział w warsztatach Oddz. Opolskiego. Nr rachunku bankowego Oddziału Opolskiego SNM
45 1560 1023 2102 0044 3591 0006 Getin Noble Bank O/Bielsko-Biała
	opłata członkowska 02 1560 1023 0000 9020 0003 4756 GETIN Noble Bank   S.A. O/Bielsko-Biała
w wysokości 65 zł, jeżeli wpłacono do końca marca po tym terminie 80 zł 

W trakcie warsztatów będzie możliwość wstąpienia do Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz opłacenia bieżącej składki członkowskiej. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach prosimy dokonywać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza ze strony: www.wodip.opole.pl/~snm_opole. Znajduje się on na podstronie Zgłoszenia i  będzie aktywny od  12 marca 2017 r. 
Prosimy o dokładne wypełnienie obowiązkowych pól formularza (co jest ważne ze względu na wypisywane na tej podstawie zaświadczenia uczestnictwa). Ten bardzo prosty sposób zgłoszenia się na warsztaty sprawdził się w trakcie organizowania poprzednich spotkań. Nie trzeba posiadać przy tym własnej skrzynki pocztowej, a zgłaszający automatycznie otrzyma potwierdzenie o przyjęciu na warsztaty. Prosimy o odczekanie kilku – kilkunastu sekund (zależy od szybkości łączy) na pojawienie się tego komunikatu.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach do dnia  29 marca 2017 r.(środa)




ZAPRASZAMY
Zarząd Opolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki


