Cennik
kursów językowych w WSH w Radomiu
Opłaty w
grupach 6-10
osób

Szkoła
podstawowa
6-8 kl
80 godz.
lekcyjnych

Szkoła średnia
Kurs
120 godz.
przygotowujący
lekcyjnych
do testu TOEIC
2*45 min/2*tyg
120 godz.

Kursy dla
dorosłych
120 godz.

Kursy języka
biznesowego/
specjalistycznego

Kursy dla
seniorów

2*45 min/2*tyg

2*45 min/2*tyg

1*60 min/2* tyg

Wpłata
jednorazowa
za rok
I rata przy
zapisie
II rata
III rata
IVrata
V rata
VI rata

1200 zł

1800zł

1950zł

1800zł

260

320

340

320

260 do 10.11
260 do 10.01
240 do 10.03
230 do 10.04
-

320 do 10.11
320 do 10.01
320 do 10.02
300 do 10.03
270 do 10.04

340 do 10.11
340 do 10.01
340 do 10.02
330 do 10.03
310 do 10.04

320 do 10.11
320 do 10.01
320 do 10.02
300 do 10.03
270 do 10.04

Wymiar godzinowy, cena i program
zajęd uzgadniane indywidualnie po
utworzeniu grupy

Opłaty w
grupach 6-10
osób

Kurs
przygotowanie
do testu 8 kł
70 godz.
1*60 min/2*tyg

Kurs
przygotowanie
do matury
100 godz.
lekcyjnych
2*45 min/2*tyg

Wpłata
jednorazowa
za rok
I rata przy
zapisie
II rata do 10.11
III rata do
10.01
IVrata do 10.02
V rata do 10.03
VI rata do
10.04

1200 zł

1900zł

260

330

260
260

330
330

240
230
-

330
330
300

Cennik zajęd indywidualnych i w małych grupach
Grupa 1 os.
70 zł za godz.

Grupa 2 os.
35zł za godz.

Grupa 3 os.
30 zł za godz.

Grupa 4-5 os.
25 zł za godz.

W cenie kursu zapewniamy:
- ciekawe zajęcia uzupełniające w oparciu o dodatkowe materiały, tj. dwiczenia, gry edukacyjne, projekcje filmowe
- nadzór metodyczny nad prawidłowym przeprowadzeniem zajęd
- egzamin próbny maturalny
- egzamin próbny dla grup TOEIC
- konsultacje
-konwersacje z elementami wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka
-semestralny raport postępów słuchacza
-certyfikat ukooczenia kursu
Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących:
- 3% za kontynuację nauki w 2 roku
- 5% za kontynuację nauki w 3 roku i każdym kolejnym roku

- 5% na naukę drugiego języka
- 10% dla drugiego członka rodziny
- 10% dla studentów WSH oraz uczniów szkół patronackich WSH.

