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Nazwa szkolenia
Cena
Czas
Przedszkolaki, Szkoła podstawowa (do 3 klasy) – Pomoc z zadaniem domowym i opanowaniem materiału szkolnego. Nauka przez zabawę, głównie z przedmiotami domowymi.
55 złotych brutto

Pierwsza lekcja -50%

60min / min 1 x tydz.
Szkoła Podstawowa (od 4 klasy) – Doświadczeni korepetytorzy specjalizujący się w poszczególnych przedmiotach szkolnych na poziomie szkoły podstawowej. Pomoc z zadaniami domowymi oraz opanowaniem materiału szkolnego z wszystkich przedmiotów szkolnych szkoły podstawowej. Istnieje możliwość przerabiania materiału ponadprogramowego. Języki obce oraz inne przedmioty szkolne, także przygotowanie do egzaminu 8-klasisty.
65 złotych brutto

Pierwsza lekcja -50%

60min / min 1 x tydz.
Szkoła Średnia (średnio zaawansowany) – Doświadczeni korepetytorzy specjalizujący się w poszczególnych przedmiotach szkolnych na poziomie podstawowym szkoły średniej. Możliwość przerabiania materiału ponadprogramowego. Języki obce oraz inne przedmioty szkolne, także przygotowanie do matury podstawowej.
70 złotych brutto

Pierwsza lekcja -50%
60min / min 1 x tydz.
(zalecane dwie godziny w tygodniu)
Szkoła Średnia (zaawansowany) – Najbardziej doświadczeni fachowcy od nauczania w naszej firmie, specjalizujący się w poszczególnych przedmiotach szkolnych na poziomie rozszerzonym szkoły średniej.  Możliwość przerabiania materiału ponadprogramowego. Języki obce oraz inne przedmioty szkolne, także przygotowanie do matury rozszerzonej.
75 złotych brutto

Pierwsza lekcja -50%

60min / min 1 x tydz.
(zalecane dwie godziny w tygodniu)
CENNIK USŁUG KOREPETYCJI - LEKTOR PERSONALNY NA SEMESTR SZKOLNY 2020/2021
Rabaty łączą się:
Premia stałego klienta: Od 3 roku wspólnej nauki zyskujesz 5 złotych rabatu od każdej godziny
	Premia familijna: Przy min. 5 godzinach w tygodniu zyskujesz 5 złotych rabatu od każdej godziny (nie łączy się z rabatem Online)
	Premia Online: Wybierz zajęcia Internetowe ONLINE uzyskaj 10 złotych rabatu od każdej godziny. Polecamy wybrać zajęcia indywidualne face2face, ponieważ dają lepsze efekty, ty decydujesz. (nie łączy się z rabatem familijnym)
	Premia grupowa: Wybierz dwu-osobowe zajęcia zapłać tylko 65% kwoty. Pozwalamy na dwu-osobowe zajęcia tylko pod warunkiem że uczniowie są w tej samej klasie oraz są na tym samym poziomie.

CENNIK USŁUG SZKOLENIA JĘZYKOWEGO - LEKTOR PERSONALNY NA SEMESTR SZKOLNY 2020/2021
Dorośli (podst.) – Język angielski od podstaw. Osoba szkolona nigdy nie uczyła się języka, nie potrafi przekazać podstawowych informacji w języku angielskim.
80 złotych 
Pierwsza lekcja -50%
60min / min 1,5 x tydz. 
(zalecane dwie godziny w tygodniu)
Dorośli (śr-zaaw.) – język angielski poziom średnio-zaawansowany (B2). Osoba szkolona ma podstawy, potrafi przekazać podstawowe informacje. Nie jest w stanie prowadzić dłuższych rozmów.
90 złotych 
Pierwsza lekcja -50%
60min / min 1,5 x tydz.
(zalecane dwie godziny w tygodniu)
Dorośli (zaaw.) – język angielki poziom zaawansowany (B2+/C1); nie specjalistyczny/techniczny. Osoba szkolona ma dużą wiedzę i potrafi prowadzić dłuższe rozmowy w języku angielskim. Nie potrafi jednak jeszcze wszystkiego zrozumieć, dość często prosi o powtórzenie lub wytłumaczenie wątku, ma problem z bardziej złożonymi sytuacjami.
100 złotych 
Pierwsza lekcja -50%
60min / min 1 x tydz.

Firmy (podstawowy – średnio zaawansowany) – j. angielski poziom od podst. do średnio-zaaw. dla grup maksymalnie do 5 osób.
100 złotych 
Pierwsza lekcja -50%
60min / min 2h z rzędu x tydz.

(zalecane dwa spotkania po dwie godziny w każdym tygodniu)
Firmy (zaawansowany) – język angielski poziom zaawansowany (B2+/C1) dla grup maksymalnie do 5 osób
150 złotych
Pierwsza lekcja -50%
60min / min 2h z rzędu x tydz.

Rabaty łączą się:
Premia stałego klienta: Od 3 roku wspólnej nauki zyskujesz 5 złotych rabatu od każdej godziny 
	Premia familijna: Przy min. 5 godzinach w tygodniu zyskujesz 5 złotych rabatu od każdej godziny (nie łączy się z rabatem Online)
	Premia Online: Wybierz zajęcia Internetowe ONLINE uzyskaj 10 złotych rabatu od każdej godziny. Polecamy wybrać zajęcia indywidualne face2face, ponieważ dają lepsze efekty, ale to ty decydujesz. (nie łączy się z rabatem familijnym)
	Premia grupowa: Wybierz dwu-osobowe zajęcia zapłać tylko 65% kwoty. Pozwalamy na dwu-osobowe zajęcia tylko pod warunkiem że uczniowie są w tej samej klasie oraz są na tym samym poziomie. (nie dotyczy zajęć firmowych, dotyczy tylko osób prywatnych)


