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Cennik kursów języka angielskiego. Rok szkolny 2021/2022. 
 

Opłaty regularne 

Lp. Nazwa kursu 
Płatność w 

10 ratach 
Ilość godzin 

1 Kursy dla dzieci (przedszkole i zerówka) 99 zł 36 godzin po 60 minut 

2 Kursy szkoła podstawowa 150 zł 72 godziny po 45 minut 

3 Kursy gimnazjum 150 zł 72 godziny po 45 minut 
4 Kursy szkoły ponadgimnazjalne 150 zł 72 godziny po 45 minut 
5 Kursy dla początkujących 150 zł 72 godziny po 45 minut 

 

Promocja „Rodzina +”.  

Rabat wynosi 15% na drugie i kolejne dziecko (osobę w rodzinie) 

Lp. Nazwa kursu 
Płatność w 

10 ratach 
Ilość godzin 

1 Kursy dla dzieci (przedszkole i zerówka) 84 zł 36 godzin po 60 minut 

2 Kursy szkoła podstawowa 127 zł 72 godziny po 45 minut 

3 Kursy gimnazjum 127 zł 72 godziny po 45 minut 
4 Kursy szkoły ponadgimnazjalne 127 zł 72 godziny po 45 minut 
5 Kursy dla początkujących 127 zł 72 godziny po 45 minut 

 

Promocja „Karta Dużej Rodziny”. Rabat wynosi 20%. 

Lp. Nazwa kursu 
Płatność w 

10 ratach 
Ilość godzin 

1 Kursy dla dzieci (przedszkole i zerówka) 79 zł 36 godzin po 60 minut 

2 Kursy szkoła podstawowa 120 zł 72 godziny po 45 minut 

3 Kursy gimnazjum 120 zł 72 godziny po 45 minut 
4 Kursy szkoły ponadgimnazjalne 120 zł 72 godziny po 45 minut 
5 Kursy dla początkujących 120 zł 72 godziny po 45 minut 

 
W przypadku uruchomienia grupy po drugiej połowie września liczba godzin może być mniejsza (proporcjonalnie 

obniżona jest także opłata). 

 

Lekcja próbna polega na uczestniczeniu zainteresowanej osoby w odbywających się już zajęciach poprzez 

dołączenie do grupy. W przypadku podjęcia nauki w Szkole, Kursant ponosi opłatę także za lekcję próbną.  

 

W przypadku promocji rabaty obejmują wszystkie miesiące nauki w danym roku szkolnym. 

 

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2022 roku. 

 

Ilość godzin zajęć w poszczególnych miesiącach jest różna i zależna od przerw świątecznych. 

 

Grupy dwuosobowe – rata miesięczna 229 zł od osoby (72 godziny po 45 minut – 31,80 zł za godzinę) 

Zajęcia indywidualne – 70 zł za godzinę lekcyjną (45 minut) 


