SPEAKER
CENNIK KURSÓW JĘZYKOWYCH 2022/23
GRUPY MŁODSZE 6-11 LAT:
2x w tygodniu po 45 min.;
62 zajecia w roku szkolnym

1000 zł (za rok szkolny)
wpłata jednorazowa (w terminie 1-szej raty)

1080 zł (za rok szkolny)
raty miesięczne (3 raty: październik, styczeń, kwiecień)
RATA 1
RATA 2
360 zł
360 zł

RATA 3
360 zł

1160 zł (za rok szkolny)
raty miesięczne (8 rat: od października do maja)
RATA 1
RATA 2
RATA 3
RATA 4
145 zł
145zł
145zł
145zł

RATA 5
145zł

RATA 6
145zł

RATA 7
145zł

RATA 8
145zł

RATA 5
180 zł

RATA 6
180 zł

GRUPY MŁODZIEŻOWE (11/12+) I DOROŚLI:
2x w tygodniu po 60 min.,
62 zajęcia w roku szkolnym

1280 zł (za rok szkolny)
wpłata jednorazowa (w terminie 1-szej raty)

1350 zł (za rok szkolny)
raty miesięczne (3 raty: październik, styczeń, kwiecień)
RATA 1
RATA 2
450 zł
450 zł

RATA 3
450 zł

1440 zł (za rok szkolny)
raty miesięczne (8 rat: od października do maja)
RATA 1
RATA 2
RATA 3
RATA 4
180 zł
180 zł
180 zł
180 zł

RATA 4
180 zł

RATA 5
180 zł

RABAT: przysługuje rabat 50zł dla każdego z rodzeństwa
Prosimy o dokonywanie wpłat do 10-tego dnia każdego miesiąca - od października do maja.
W przypadku grup o znacznie mniejszej liczebności (2-4 osoby) cennik kalkulowany jest indywidualnie.
Nazwa i numer konta:
SPEAKER – Świat Języków Obcych Marzena Wianecka-Kusy,
37 1140 2004 0000 3002 8202 3317 (mBank)
z dopiskiem: ‘kurs j.ang.dla :(imię i nazwisko dziecka), rata „(nr…)”
Wpłat gotówkowych można dokonywać w sekretariacie szkoły/ przedszkola Chatka przy ul.Św. Krzyża 14
codziennie do godz. 15:30 lub u nauczyciela polskiego prowadzącego zajęcia, w kopercie z opisem „od kogo
i jaka kwota”.

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH SPEAKER 2022/23
1. Szkoła prowadzi kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
nauczyciele prowadzący zajęcia są w pełni wykwalifikowani i zobowiązują się do prowadzenia zajęć na
wysokim poziomie, z naciskiem na komunikację i wykorzystaniem różnych technik w celu efektywnego
nauczania oraz zainteresowania kursantów językiem angielskim. Regularnie zadawane są zadania
domowe, na wykonanie których uczeń ma tydzień czasu; nie są one bardzo pracochłonne a ich celem jest
utrwalenie i/lub rozszerzenie materiału z kursu. Idealny kursant, do czego zachęcamy i prosimy rodziców o
kontrolę dzieci, przed wykonaniem zadania czyta raz jeszcze materiał z poprzedniej lekcji w podręczniku,
przegląda listę słownictwa z zeszytu lub końca podręcznika dotyczącą tej lekcji i dopiero wtedy zabiera się
do zadania; w ten sposób przypomniany materiał nie powinien już sprawiać kłopotów a zadanie da się
wykonać błyskawicznie. Postępy w nauce weryfikujemy też testami, które odbywają się różnym rytmem
(im młodsi kursanci tym testy częstsze i krótsze), nie są stresujące i nie „na oceny”; warto zachęcać dzieci
do przygotowania się do testu (lepsze efekty, szybsze tempo nauki), ale rozumiemy, że czasem jest to
trudne lub niewykonalne (w przypadku wielu zajęć dodatkowych czy nauce do testów szkolnych); warto
wtedy przyjść na nasz test i napisać „co się umie”, a nie, np. opuszczać zajęcia.
2. Książkę ucznia należy zwrócić z końcem roku, natomiast ćwiczenia pozostają do dyspozycji ucznia. W
przypadku rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego należy wnieść z ostatnią wpłatą zwrot części kosztów
podręczników pozostałą do pokrycia w ratach kolejnych (tj. około 10zł/ miesięcznie).
3. Rodziców zapraszamy do kontaktu z nauczycielami w celu zapoznania się z postępami w nauce pociech,
w ramach przerw przed i po zajęciach; z końcem 1 semestru dzieci otrzymują raport z postępów w nauce
napisany w jęz. polskim a z końcem roku świadectwo ukończenia kursu z ocenami i komentarzem w języku
angielskim.
4. Kursantów zachęcamy do korzystania z kursu w szerokim zakresie; jeśli dzieci mają szkolne zadania
domowe, które wykonały lub zbliżający się test, mogą prosić nauczycieli o skonsultowanie (nie napisanie!)
zadania lub szybką powtórkę materiału do testu; można też korzystać ze szkolnej biblioteczki książki
anglojęzycznej, filmów anglojęzycznych na DVD/ VCD co urozmaici naukę języka i wzbogaci wiedzę w
sposób praktyczny i atrakcyjny.
5. Opłaty, jakie Państwo wnosicie za uczestnictwo w kursie nie ulegają obniżeniu w przypadku
pojedynczych nieobecności/ krótkich niedyspozycji zdrowotnych, które można odrobić po powrocie do
szkoły chodząc na dodatkowe zajęcia do grupy o podobnym poziomie. Jednak w przypadkach losowych lub
w trwających minimum 3 tygodnie chorobach istnieje możliwość indywidualnego dostosowania opłat. W
przypadku konieczności przejścia na tryb nauczania zdalnego (przetrenowaliśmy ten schemat z dużym
powodzeniem), cennik kursów może być dostosowany do możliwości, częstotliwości zajęć i sytuacji
ogólnej.
6. Prosimy o kontrolę nad dziećmi i ich pracą nad językiem na ile to możliwe jak i ich obecności na
zajęciach. Zdarzają się przypadki wychodzenia na zajęcia, ale nie docierania na nie; również w dniu gdy
dziecko nie wykonało zadania z różnych powodów lub nie nauczyło się nowych słówek, lepszym
rozwiązaniem jest by było obecne na zajęciach niż na nie przyszło.
Naszym wspólnym celem jest, by nauka języka była przyjemnością, należy jednak pamiętać, że efekty
współmierne są z zaangażowaniem i systematyczną pracą włożoną w naukę.
ŻYCZYMY SUKCESÓW!

