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CENNIK 
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2023 r. 

 

 

KURSY–EGZAMIN MATURALNY I 8-KLASISTY 2024 

MATEMATYKA / J. POLSKI / J. ANGIELSKI /  

RODZAJ KURSU CENA ZA  120 

MIN. ZAJĘĆ 

CENA PROMOCYJNA 

DO 30.06.2023 r. 

LICZBA ZAJĘĆ 

EGZAMIN 8-KLASISTY 2024 89 zł 2499 zł. (płatność w 5 

ratach) 

28 x 120 min. 

MATURA PODSTAWA 2024 96 zł 2499 zł. (płatność w 5 

ratach) 

26 x 120 min. 

• Więcej szczegółów w zakładce „aktualności” oraz w zakładce „kursy” 

 

KOREPETYCJE (60 MINUT): 

MATEMATYKA / J. POLSKI / J. ANGIELSKI / CHEMIA / FIZYKA / BIOLOGIA /  

POZIOM INDYWIDUALNE 2 OSOBY 3,4 OSOBY 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL.1-7 95 zł 65 zł 55 zł 

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 8 100 zł. 70 zł 60 zł 

SZKOŁA ŚREDNIA PODSTAWA 105 zł 75 zł 65 zł 

MATURA PODSTAWA  115 zł 80 zł 70 zł 

SZKOŁA ŚREDNIA ROZSZERZENIE 115 zł 80 zł 70 zł 

MATURA ROZSZERZENIE 120 zł 85 zł 75 zł 
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DARMOWE LEKCJE DLA NAJBARDZIEJ PRACOWITYCH: 

• Udział minimum w 8 zajęciach 60-min. w jednym miesiącu  - wówczas 

nagroda w kolejnym miesiącu pierwsza lekcja jest darmowa !! 

• Udział minimum w 12 zajęciach 60-min. w jednym miesiącu  - wówczas 

nagroda w kolejnym miesiącu dwie lekcje są darmowe !! 

• Można sumować lekcje różnych członków rodziny!!  

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA: 

KOREPETYCJE INDYWIDUALNE: 

• płatne są z góry i mogą być regulowane każdorazowo przed wszystkimi 

pojedynczymi zajęciami minimum 1 dzień przed lekcją lub w cyklu 

miesięcznym za kilka lekcji (jeśli opłacona lekcja się nie odbędzie, środki 

zostaną zwrócone lub zostaną zaliczone na poczet kolejnej lekcji) 

• Opłaty nie są naliczane za nieobecności na zajęciach indywidualnych pod 

warunkiem obowiązkowego zgłoszenia absencji minimum 24 godziny przed 

zajęciami 

 

KOREPETYCJE GRUPOWE: 

• płatne są z góry i są regulowane w cyklu miesięcznym, przy czym jest 

wspólnie uzgadniana liczba zajęć w przypadku różnych świąt i ferii zimowych 

• W przypadku zajęć za pierwszym razem, mogą być one uiszczone bez 

konieczności opłaty za cały miesiąc  

• Opłaty za korepetycje grupowe są regulowane niezależnie od obecności  

 

KURSY GRUPOWE: 

• Opłaty za korepetycje grupowe płatne są z góry i są regulowane w cyklu 

ratalnym, ustalanym szczegółowo przy okazji każdego kursu 

• Opłaty za korepetycje grupowe są uiszczane niezależnie od obecności  

 

PRZELEWY NA RACHUNEK: 

• Uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli:  11 1140 2004 0000 3102 8152 7678 

• Uczniowie szkół średnich i dorośli:  65 1140 2004 0000 3102 8299 1697 

 


