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WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE 

  WARSZAWA TARGÓWEK 

 

KURSY ÓSMOKLASISTY (język polski, matematyka, język angielski) grupy od 6 osób 

Rodzaj kursu Cena regularna To ważne! 

 

ROCZNY 

 

310 zł x 8 rat 

kursy rozpoczynają się w połowie 

września, 26 zjazdów 1 raz w 

tygodniu po 2 godziny zegarowe 

 

SEMESTRALNY 

 

450 zł x4 raty 

kursy rozpoczynają się w styczniu, 

14 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 

godziny zegarowej 

 

FERYJNY 

 

1000 zł 

kursy trwają 5 dni po 4 godziny 

zegarowe dziennie 

 

ĆWICZENIA NA 

ARKUSZACH 

 

750 zł 

kursy rozpoczynają się w 

styczniu/lutym, 6 spotkań 1 raz w 

tygodniu po 2,5 godziny zegarowej 

LEKTURY 

OBOWIĄZKOWE 8-

KLASISTY 

 

550 zł 

kursy cykliczne rozpoczynają się 

od października, 6 spotkań 1 raz w 

tygodniu po 2 godziny zegarowe 

WAKACYJNY KURS 

DLA UCZNIÓW 

PRZED 8 KLASĄ 

Uwaga lokalizacja 

Seledynowa 23 

 

 

1150 zł 

kursy trwają 5 dni po 4,5 godziny 

zegarowej dziennie 

4-8 lipca j. polski 

18-22 lipca j. polski 
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DWULETNIE KURSY DLA SIÓDMOKLASISTY (język polski, matematyka, język 

angielski, historia, biologia, geografia, chemia) grupy od 6 osób 

Rodzaj kursu Cena regularna 

za miesiąc*) 
To ważne! 

 

DWULETNI 

 

290zł 

kursy rozpoczynają 

się w połowie 

września, 23 zjazdy 1 

raz w tygodniu po 2 

godziny lekcyjne 

 

KURSY MATURALNE grupy od 6 osób 

Rodzaj kursu 
Cena regularna 

za miesiąc*) 
To ważne! 

MATURALNY 

ROCZNY 

PODSTAWA  

 

445zł 

kursy rozpoczynają się w połowie września,    

25 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny 

zegarowe 

MATURALNY 

ROCZNY 

ROZSZERZENIE 

 

 

550zł 

 

kursy rozpoczynają się w połowie września,    

25 zjazdów 1 raz w tygodniu po 2 godziny 

zegarowe 

MATURALNY 

SEMESTRALNY 

PODSTAWA 

 

370zł 

kursy rozpoczynają się w styczniu,  

7 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny 

zegarowe 

     MATURALNY 

SEMESTRALNY 

ROZSZERZENIE 

 

 

430zł 

 

kursy rozpoczynają się w styczniu,  

7 spotkań 1 raz w tygodniu po 2,5 godziny 

zegarowe 

     MATURANY 

FERYJNY 

PODSTAWA 

 

 

1200zł 

 

kursy trwają 5 dni po 5 godzin zegarowych 

dziennie 

MATURALNY 

FERYJNY 

ROZSZERZENIE 

 

 

1400zł 

 

kursy trwają 5 dni po 5 godzin zegarowych 

dziennie 
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*) cena za miesiąc, bez względu na liczbę zjazdów w danym miesiącu, kurs 

ósmoklasisty i siódmoklasisty płatność od października do maja (8 rat), kurs maturalny 

płatność od października do kwietnia (7 rat) 

 

Ceny korepetycji z matematyki, języka polskiego, chemii, biologii, fizyki, geografii (60 minut) 

Zajęcia indywidualne – 120 

Zajęcia z 2 osobami – 95zł 

 Zajęcia z 3-4 osobami – 85zł 

Zajęcia z języka angielskiego konwersacje dla dzieci od 10-13 lat grupa od 2 do 4 

osób. Gry, zabawy, zwiedzanie muzeów, galerii, wycieczki dostosowywane do zainteresowań 

uczestników 2x w miesiącu po 4h – 360zł 

 

• Przy płatnościach za kursy opłacacie Państwo wszystkie zajęcia niezależnie od uczestnictwa 

• Opłaty za korepetycje indywidualne i w grupach są płatne najpóźniej w dniu zajęć 

• W miarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez Prowadzącego 

• Nieobecności na zajęciach powinny być zgłaszane minimum w dniu poprzedzającym 

dzień zajęć, brak powiadomienia skutkuje naliczeniem opłaty tak jakby Dziecko 

uczestniczyło w zajęciach 

• W przypadku braku powiadomienia o nieobecności na zajęciach prosimy liczyć się z 

możliwością zagospodarowania terminu przez innego Uczestnika 

• Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Państwa o tym drogą 

elektroniczną na wskazany adres e-mail lub/oraz sms-em na wskazany nr telefonu, w 

przypadku notorycznego nieregulowania płatności możemy odmówić Dziecku udziału w 

zajęciach 
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• Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać:) Pełny Regulamin Galileusz Warszawa Praga-
Południe, Targówek znajdziecie Państwo tutaj. 

SPOSÓB PŁATNOŚCI: przelewem na konto Cogito Katarzyna Peńsko-Skoczylas numer rachunku w 

banku Pekao SA 25 1240 6162 1111 0010 7786 1248 w tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, 

nazwę kursu/ów i/lub przedmiotu/ów i/lub zajęć i okres/datę jakiego dotyczy płatność. Istnieje 

możliwość opłacenia zajęć kartą lub gotówką w siedzibie placówki 

STREFA KOMFORTU Każdy z Uczestników naszych zajęć nie zazna pragnienia ani głodu, ciepłe i 

zimne napoje oraz przekąski są zawsze dostępne☺ 

 


