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CENNIK DLA GRUP NA ROK SZKOLNY 2022/2023  – ZAJĘCIA STACJONARNE I ONLINE 

Cena standardowa już od 4 osób w grupie! 
(ceny w przeliczeniu za lekcję od 31,25 zł do 38,71 zł) 

 

nazwa kursu 
liczba lekcji 
tygodniowo 

liczba 

lekcji 
w roku 

cena w zł za rok szkolny 

DLA GRUP 4-10 OSÓB    

PRZEDSZKOLAKI  BH KIDS  
(przyprowadzamy dzieci z Przedszkola 

 nr 2 w Wieluniu) 

2 x 40 minut 
 (3-4 latki) 

2 x 45 minut 
(5-6 latki) 

 

 

 

62 

 

 

150zapis + 600                     I RATA 

750                                    II RATA 

750                                   III RATA 

           

lub 8 RAT 

150zapis + 130        + 7 x 280           

                                   
 

DZIECI I-V SP BH KIDS  
cena obejmuje test próbny YLE TEST oraz 

materiały do egzaminu 

2 x 45 minut 

(2 lekcje) 

MŁODZIEŻ  VI-VIII SP  
cena obejmuje egzaminy próbne  KET, 

PET, ósmoklasisty, materiały do egzaminu 
1 x 90 minut 

(2 lekcje) 
 SZKOŁY ŚREDNIE    

DOROŚLI 

MŁODZIEŻ  VI-VIII SP 
cena obejmuje egzaminy próbne  KET, 

PET, ósmoklasisty, materiały do egzaminu 
2 x 90 minut 

(4 lekcje) 
 

124 

  

150zapis+ 1050      I RATA 

1200                     II RATA 
1200                    III RATA 

 

 

lub 8 RAT 

150zapis+ 300              + 7 x 450                               

 

 
SZKOŁY ŚREDNIE    

DOROŚLI  

MATURZYŚCI  10.22- 04.23 
cena obejmuje egzamin próbny, 

materiały do matury 2023 

1 x 90 minut 

(2 lekcje) 
48  

150zapis + 600       I RATA   

750                       II RATA 
 

lub 5 RAT 

150zapis + 150             + 4 x 300                    

 

KURSY CERTYFIKATOWE CAMBRIDGE DLA GRUP 4-10 OSÓB 
cena obejmuje egzamin próbny i indywidualne sprawdzanie testów egzaminacyjnych Cambridge ESOL 

POZIOM B2  FCE 

2 x 90 minut 

(4 lekcje) 
 124  

150zapis+ 1200                              I RATA 

1350                                                                    II RATA 
1350                                            III RATA  

 

lub 8 RAT 
150zapis+ 400                                 + 7 x 500 

POZIOM C1  CAE 
150zapis+ 1300                              I RATA 

1450                                             II RATA 

1450                                            III RATA 

 

lub 8 RAT 

150zapis+ 420                                                 + 7 x 540 

POZIOM C2  CPE 
150zapis+ 1500                              I RATA 

1650                                             II RATA 

1650                                            III RATA 

lub 8 RAT 

150zapis+ 460                                  + 7 x 620 

DLA MAŁYCH GRUP  

GRUPA 3-OSOBOWA od 1 x 50 minut od 30 od 50 zł za osobę za lekcję (cena zależy od profilu lekcji) 

GRUPA 2-OSOBOWA od 1 x 50 minut od 30 od 60 zł za osobę za lekcję (cena zależy od profilu lekcji) 

DLA FIRM                                                 liczba zajęć i cena uzgadniana z firmą 
           

Uczeń wybiera schemat płatności: 

   w 3 ratach:                  rata zerowa 150 zł – przy zapisie,     I rata do 10.10.2022,            II rata do 10.01.2023,                III rata do 10.04.2023 
  w 8 ratach:                   rata zerowa 150 zł – przy zapisie,    I rata do 10.10.2022,             kolejne raty    do 10.11.2022,       10.12.2022,       10.01.2023,   

                                                                                                                                                                                      10.02.2023,   10.03.2023,   10.04.2023,   10.05.2023 

 
Jeśli opłacisz cały rok szkolny do 10.10.2022 r. -  otrzymasz 150 ZŁ RABATU 

Zniżka rodzinna na kurs grupowy (4-10 osób) w kwocie 90 zł rocznie dla kolejnych członków najbliższej rodziny.                        

Zniżkę odejmujemy od ostatniej raty za kurs. 

nowy numer konta 67 1050 1937 1000 0092 9555 4480 
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CENNIK ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH   
stacjonarnie i/lub ONLINE 

przy zapisie na cały rok szkolny/cały kurs maturalny 
(cena dotyczy lekcji 50-minutowej przy minimum 1 lekcji tygodniowo) 

 

 
        Z uczniem korzystającym z zajęć indywidualnych podpisywana jest umowa precyzująca liczbę lekcji, stawkę za lekcję, formę rozliczania, zasady                    

        odwoływania i odpracowywania zajęć, okres wypowiedzenia oraz wszelkie szczegóły uczestnictwa w zajęciach.  

        Możliwość odwołania/przełożenia zajęć na minimum 24 godziny przed terminem bez ponoszenia kosztu zajęć. 

 

 

poziom profil ogólny 
przygotowanie  

do matury 

przygotowanie do egzaminu  

Cambridge English/ 

Business English 

 

Zajęcia Premium * 

(ograniczona liczba miejsc) 

A1/A2+ 100 zł 

120 zł 

120 zł 

160 zł B1/B2 120 zł 140 zł 

C1/C2 140 zł 160 zł 

 
     * Zajęcia Premium:  

 elastyczne godziny zajęć uzgadniane na bieżąco z uczniem 

 niestandardowe terminy zajęć dostosowane do potrzeb ucznia 

 możliwość odwołania/przełożenia zajęć na minimum 10 godzin przed uzgodnionym terminem zajęć bez ponoszenia kosztu zajęć 

 minimalna liczba zajęć w miesiącu  do wykorzystania uzgodniona indywidualnie z Klientem w Umowie 
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