
CENNIK 

 

 

WARSZAWA  BEMOWO  2022/2023                                    tel. 667 904 898 

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty ( od września ) 

 

Kurs Płatność jednorazowa 
(do 4.09.2022) 

Płatność semestralna 
I do 4.09.2022, II do 

20.01.2023 

Płatność co miesiąc* 
Do 4 dnia każdego miesiąca 

Kurs roczny 
27 zajęć po 2h zegarowe 

 z jednego przedmiotu 
Grupa 5- 8 osób 

 

2 350 zł 1 200 zł 310 zł 

-100,00 zł za drugi i trzeci kurs 

 

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty - skrócone ( od stycznia ) 

 

Kurs Płatność jednorazowa 
(do 10.01.2023) 

 Płatność co miesiąc** 
Do 10 dnia każdego miesiąca 

Kurs skrócony 
14 zajęć po 2h zegarowe 
 z jednego przedmiotu 

Grupa 5- 8 osób 

 

1 220 zł  310 zł 

-50,00 zł za drugi i trzeci kurs 

 

Kursy maturalne ( od września ) 

 

Kurs Płatność jednorazowa 
(do 4.09.2022) 

Płatność semestralna 
I do 4.09.2022, II do 

20.01.2023 

Płatność co miesiąc*** 
Do 4 dnia każdego miesiąca 

Matura 
Podstawowa 

26 zajęć po 2h zegarowe  
z jednego przedmiotu 

Grupa 5- 8 osób 

 

2 650 zł 1 350 zł 395 zł 

Matura 
Rozszerzona 

26 zajęć po 2h zegarowe  
z jednego przedmiotu 

Grupa 5- 8 osób 

 

2 950 zł 1 500 zł 435 zł 

-100,00 zł za drugi i kolejne kursy 

 



Kursy maturalne - skrócone ( od stycznia ) 

 

Kurs Płatność jednorazowa 
(do 18.01.2023) 

 
Płatność co 
miesiąc**** 

Do 10 dnia każdego miesiąca 
Matura 

Podstawowa 
13 zajęć po 2h zegarowe  

z jednego przedmiotu 
Grupa 5- 8 osób 

 

1 326 zł  338 zł 

 

 

 

W grupach poniżej 5 osób ceny obowiązują jak w przypadku korepetycji 

 

* Płatność rozłożona na 8 rat, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu 

**Płatność rozłożona na 4 raty, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu 

***Płatność rozłożona na 7 rat, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu 

****Płatność rozłożona na 4 raty, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu 

 

 

 

 

 

Kursy w szkole podstawowej (od września do czerwca) 

 

Kurs 
Płatność jednorazowa  

za każdy przedmiot 
(do 4.09.2022) 

Płatność semestralna 
za każdy przedmiot 

I do 4.09.2022, II do 
20.01.2023 

Płatność co miesiąc* 
za każdy przedmiot 

Do 4 dnia każdego miesiąca 

matematyka 
język polski 

język angielski 
fizyka 

chemia 
biologia 

każdy przedmiot -  
32 zajęć po 1,5h zegarowe 

Grupa 5- 9 osób 

2 160 zł 1 100 zł 250 zł 

-100,00 zł za drugi i kolejne kursy 
 

* Płatność rozłożona na 8 rat, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu 

** Płatność rozłożona na 7 rat, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu 

Ceny korepetycji z matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, j. angielskiego, j. polskiego, 

informatyki (60 min) 

 

Zajęcia indywidualne – 90 zł  

Zajęcia z 2 osobami – 75 zł  

Zajęcia z 3 osobami – 65 zł  

Zajęcia z 4 osobami lub więcej – 60 zł 

 



 

 

Galileusz Junior  
 

Praktyczne warsztaty oparte o doświadczenia z nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) dla 

dzieci w wieku od 6 do 12 lat  

Zajęcia w grupach od 3 do 5 osób - 70 zł za 60 min (płatność za cały miesiąc z góry na pierwszych 

zajęciach)  

 

 

Nauka programowania (tworzenie prostych gier 2D i 3D) dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat  

Zajęcia od 3 do 5 osób - 70 zł za 60 min (płatność za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach) 

 

 

Matematyka – kółko matematyczne, przygotowanie do konkursów i olimpiad 

Zajęcia w grupach od 3 do 5 osób - 70 zł za 60 min (płatność za cały miesiąc z góry na pierwszych 

zajęciach) 

 

 

Zajęcia z j. angielskiego dla dzieci  

Zajęcia od 3 do 5 osób - 70 zł za 60 min (płatność za cały miesiąc z góry na pierwszych zajęciach) 

 

 

 

 

 

 

 

Krótki regulamin płatności i organizacji zajęć: 

 

 

• Kursy i warsztaty uruchamiamy przy minimalnej liczbie 5 Uczestników 

• Przy płatnościach za kursy/warsztaty/zajęcia grupowe opłacacie Państwo wszystkie zajęcia 

niezależnie od 

uczestnictwa 

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

• Spóźnienie na zajęcia nie uprawnia do rabatu 

• W miarę możliwości zajęcia mogą być przedłużone przez nauczyciela 

• Nieobecności na zajęciach powinny być zgłaszane minimum w dniu poprzedzającym dzień zajęć, 

brak 

powiadomienia skutkuje naliczeniem opłaty tak jakby dziecko uczestniczyło w zajęciach 

• Do zajęć należy się sumiennie przygotowywać 

• Gdyby pojawiły się zaległości płatnicze poinformujemy Cię 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 


