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CENNIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH – ROK 2021/2022 

stacjonarnie lub online 
 

 
JĘZYK: ANGIELSKI / NIEMIECKI / HISZPAŃSKI / ROSYJSKI / FRANCUSKI /  

POLISH FOR FOREIGNERS 
 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 7 +                                            1 godz. lekcyjna = 45 minutom 
 

KURS 

ŁĄCZNA 
LICZBA 
GODZIN 
LEKCYJ. 

CENA KURSU 
[W ZŁ] 

MIESIĘCZNA 
RATA 

ILOŚĆ 
RAT 

KURSY    
30 spotkań  

x 60 min 

990,00 110,00 9 
DLA DZIECI (6-7 lat)       

1 x 1 godz. zegarowa (60 
min.) z przerwą  

      

STANDARD 60 1350,00 150,00 9 
1 x 2 h lekcyjne          

INTENSYWNY 120 2277,00 253,00 9 
2 x 2 h lekcyjne          

FCE, CAE, PTE General, 
LCCI English for Business 

        
3 semestry         
1 i 2 sem. (2 x 2 h lek.)  120 2376,00 264,00 9 
          
3 semestr (2 x 2 h lek.) 52 1080,00 216,00 5 

Matura 2022 50 1085,00 155,00 7 
1 x 2 h lekcyjne         
październik - kwiecień         

Egzamin ósmoklasisty 2022 
standard 

50 1085,00 155,00 7 

1 x 2 h lekc. (90 minut)         
październik - marzec         

Egzamin ósmoklasisty 2022 
intensywny 

50  
 

(25 spotkań 
po 120 
minut 

1274,00 182,00 7 

1 x 2 h zegarowe (120 minut 
/tydzień) 
październik - marzec 

  
  

  
  

  
  

Płatności ratalne za kursy grupowe są niezależne od liczby godzin jakie realizowane są  
w danym miesiącu i stanowią w zależności od ilości rat: 1/9, 1/7 lub 1/5 ceny całego kursu. 
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MINI GRUPY 
CENNIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH – ROK 2021/2022  

stacjonarnie lub online 
 

 

JĘZYK: ANGIELSKI / NIEMIECKI / HISZPAŃSKI / ROSYJSKI / FRANCUSKI / 
POLISH FOR FOREIGNERS 

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 4 – 6 OSÓB  1 godz. lekcyjna = 45 minutom 

 

KURS 

ŁĄCZNA 
LICZBA 
GODZIN 
LEKCYJ. 

CENA KURSU 
[W ZŁ] 

MIESIĘCZNA 
RATA 

ILOŚĆ 
RAT 

KURSY  30 1098,00 122,00 9 
DLA MALUCHÓW (4-5 lat)         

1 x 1 godz. lekc.(z przerwą)         

KURSY    
30 spotkań  

x 60 min 

1224,00 136,00 9 
DLA DZIECI (6-7 lat)       

1 x 1 godz. zegarowa (60 
min.) z przerwą  

      

STANDARD 60 1710,00 190,00 9 
1 x 2 godz. lekcyjne          
          

INTENSYWNY 120 3033,00 337,00 9 
2 x 2 godz. lekcyjne          

          

Matura 2022 50 1428,00 204,00 7 

1 x 2 h lekcyjne   
  

  
październik - kwiecień   

  
  

Egzamin ósmoklasisty 2022 
standard 

50 1428,00 204,00 7 

1 x 2 h lekc. (90 minut)   
  

  
październik - marzec   

  
  

Egzamin ósmoklasisty 2022 
intensywny 

50 
 

(25 spotkań 
po 120 
minut) 

  

1876,00 268,00 7 

1 x 120 minut 

      
październik - marzec 

      

Płatności ratalne za kursy grupowe są niezależne od liczby godzin jakie realizowane są  
w danym miesiącu i stanowią w zależności od ilości rat: 1/9, 1/7 lub 1/5 ceny całego kursu. 
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CENNIK ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH - ROK 2021/2022 

stacjonarnie lub online 
 

JĘZYK: ANGIELSKI / NIEMIECKI / HISZPAŃSKI / ROSYJSKI / FRANCUSKI / 
POLISH FOR FOREIGNERS 

 

Zajęcia 
na poziomach: 

Ilość osób  
w grupie 

Lektor polski 
cena [w zł] zajęć 
za 1 h (60 minut) 

za osobę 
 

Native Speaker* 
cena [w zł] zajęć 
za 1 h (60 minut) 

za osobę 
 

A1, A2 i B1 

1 osoba  
 

78 105 

2 osoby 
 

45 60 

3 osoby 
 

40 48 

B2, C1 i C2 

1 osoba  
 

88 105 

2 osoby  
 

55 60 

3 osoby  
 

45 48 

* dotyczy wyłącznie zajęć języka angielskiego. Ceny zajęć z rodzimymi użytkownikami 
innych języków obcych ustalane są indywidualnie.  

 

Zajęcia indywidualne opłacane są z góry według planowanych ilości zajęć w danym 
miesiącu.  
 
W przypadku, gdy liczba zrealizowanych zajęć będzie mniejsza lub większa niż 
zaplanowana, rozliczane to zostanie po zakończeniu kursu w danym okresie.  
 
Ceny zajęć indywidualnych specjalistycznych (np. język branżowy, biznesowy, prawniczy, 
itp.) ustalane są indywidualnie.  
W przypadku zajęć językowych z dojazdem do Klienta, ceny również określane są 
indywidualnie. 

 
ZAPEWNIAMY:  

• wykwalifikowaną kadrę lektorów polskich i native speakers; 

• małe grupy: 4-6 lub 7+; 

• staranny dobór grup i podręcznika; 

• opiekę doświadczonych metodyków; 

• darmowy test sprawdzający poziom zaawansowania; 

• liczne atrakcje dla dzieci; 

• bezpłatny dostęp do Sekretariatu Internetowego; 

• gratis dodatkowe materiały naukowo-dydaktyczne (ksero); 

• certyfikat ukończenia kursu. 
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ZAPISY – REZERWACJA MIEJSCA 

• Słuchacz dokonując zapisu na listę uczestników danego kursu, uiszcza zaliczkę  
w wysokości 1 raty kursu, która rezerwuje słuchaczowi miejsce w danej grupie  
i stanowi część opłaty za kurs. 

• W przypadku nie utworzenia się grupy, Szkoła może zaproponować kurs o innej 
częstotliwości zajęć, zachowując odpowiedni poziom zaawansowania.   
W razie nie przyjęcia przez słuchacza propozycji Szkoły, słuchacz otrzymuje zwrot  
wpłaconej kwoty. 

 

 
RABATY 
 

• Przy opłacie za roczny kurs z góry - 7% rabatu. 

• Przy opłacie za semestr kursu z góry - 5% rabatu. 

• Przy zapisie kolejnego członka rodziny (I stopień pokrewieństwa) - 5% upustu od 
wartości kursu (o kwocie niższej) dla drugiego i kolejnego członka rodziny. 

• Przy zapisie na więcej niż jeden kurs - 5% upustu od wartości kolejnego kursu  
(o kwocie niższej). 

• Zniżki dla studentów - Jesteś studentem? Uzyskasz 5% rabatu od każdej raty  
dowolnie wybranego przez Ciebie kursu. 

• POLEĆ NAS ZNAJOMYM – OTRZYMASZ 50 zł. Klient, który przyprowadzi 
nowego słuchacza otrzyma rabat w wysokości 50 zł od ostatniej raty kursu, pod 
warunkiem, że nowo zapisana osoba ukończy kurs i ureguluje wszystkie płatności. 

 Maksymalna wysokość rabatu za polecenie wynosi 50 zł, niezależnie od ilości 
 poleconych osób.  
 

Rabaty nie są sumowane. Rabaty nie dotyczą zajęć indywidualnych.  
 

 
ZAJĘCIA Z DOJAZDEM DO KLIENTA 

 

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć z dojazdem do Klienta. Bliższe informacje można 
uzyskać w Sekretariacie Szkoły (Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 32 423 77 01). 

 

 
Płatności regulować można gotówkowo lub przelewem na nasze konto bankowe: 

Alior Bank S.A. oddział Rybnik 
NR KONTA: 03 2490 0005 0000 4530 9634 5472 

 

 
Zapraszamy do siedziby naszej szkoły: 

 
 Rybnik, ul. Kościuszki 54 (budynek Politechniki Śl., III piętro) 

 
 

• tel. 572 291 193: pon. - pt. w godz. od 08:00 do 16:00 

• tel. 32 423 77 01: pon. – czw. w godz. 10:30-18:30, w pt. w godz. 9:00-17:00 


