CENNIK 2018/2019

Tuition fees

Child rates

Kurs/Course

opłata miesięczna
per month

Dzieci w Maj School of English (15 tygodni 15 weeks)
Angielski dla Maluszków (2-3 lata)
(2x30min. tygodniowo)
Mini English for Toddlers (2-3 year olds)
Angielski dla Przedszkolaków (4-6 lat)
(2x45min. tygodniowo)
Mini English for Preschoolers (4-6 year olds)
Angielski dla Dzieci Wczesnoszkolnych (6-8 lat)
(2x50min. tygodniowo)
Junior English for School Children (6-8 year olds)
Angielski dla Dzieci Szkolnych (9-11 lat)
(2x80min tygodniowo)
Junior English for School Children (9-11 year olds)
Angielski dla Dzieci Szkolnych (12-13 lat)
(2x95min tygodniowo)
Junior English for School Children (12-13 year olds)

opłata semestralna

(30 zajęćć w semestrze)
per term (30 sessions per
course)

100zł

385zł

145zł

540zł

160zł

590zł

185zł

695zł

215zł

795zł

opłata w dwóch ratach
payment in two equal

opłata za kurs (30 zajęćć )
course fee (30 sessions per

Teenage rates
Kurs/Course
Młodzież w Maj School of English (15 tygodni 15 weeks)

1

Przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty 2018 w Grupie
(2x95min. tygodniowo) NOWOŚĆ!
Teenage English for 8th Grade Exam NEW!

instalments
450zł

course)

opłata miesięczna
per month

opłata semestralna
per term

190zł

720zł

135zł

500zł

135zł

500zł

865zł

Adult rates/General English
Kurs/Course
Dorośli w Maj School of English * (15 tygodni 15 weeks)
Angielski Ogólny w Grupie (A1-C2 od poćzątkująćyćh do bardzo
zaawansowanyćh) (2x75min. tygodniowo/1x150min. tygodniowo)
General English – group course (Beginner-Advanćed)
Angielski Konwersacyjno-Leksykalny w Grupie (B1-C2 od sć rednio do
bardzo zaawansowanyćh) (2x75min. tygodniowo/1x150min.
tygodniowo)
General English for Conversation and Vocabulary – group course
(Intermediate-Advanćed)
Angielski Ogólny w Grupie (A1-C2 od poćzątkująćyćh do bardzo
zaawansowanyćh) (1x100min. tygodniowo)
General English – group course (Beginner-Advanćed)
Angielski Konwersacyjno-Leksykalny w Grupie (B1-C2 od sć rednio do
bardzo zaawansowanyćh) (1x100min. tygodniowo)
General English for Conversation and Vocabulary – group course
(Intermediate-Advanćed)
Заняття з загальної англійської мови в групі (А1 – В2 від
початківців до просунутих) (1х100 хвилин в тиждень) Новинка!
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General English for Ukrainians– group course (Beginner-UpperIntermediate) NEW!
*Zajęcia dostępne w opcji SENIOR 60+ Available for SENIOR 60+ students

оплата за місяць

оплата за семестр

opłata miesięczna

opłata semestralna

per month

per term

220zł

620zł

150zł

420zł

opłata miesięczna
per month

opłata semestralna
per term

140zł

530zł

155zł

580zł

Adult rates/Spećialist English
Kurs/Course
Dorośli w Maj School of English (12 tygodni 12 weeks)
Angielski Biznesowy w Grupie (minimum B1)
(2x75min. tygodniowo/1x150min.)
Business English – group course (minimum Intermediate)
Angielski Codzienno-Wyjazdowy w Grupie (minimum A2)
(1x100min. tygodniowo)
Travel with English – group course (minimum Elementary)
*Kursy dostępne w grupach SENIOR 60+ Available for SENIOR 60+ students

Child rates/General Spanish NOWOŚĆ!
Kurs/Course
Dzieci w Maj School of English (15 tygodni 15 weeks)
Hiszpański dla Przedszkolaków (4-6 lat)
(2x45min. tygodniowo)
Mini Spanish for Preschoolers (4-6 year olds)
Hiszpański dla Dzieci Wczesnoszkolnych (6-8 lat)
(2x50min. tygodniowo)
Junior Spanish for School Children (6-8 year olds)
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Hiszpański dla Dzieci Szkolnych (9-13lat)
(2x80min tygodniowo)
Junior Spanish for School Children (9-11 year olds)

180zł

680zł

opłata miesięczna
per month

opłata semestralna
per term

180zł

690zł

130zł

490zł

opłata miesięczna
per month

opłata semestralna
per term

140zł

530zł

Adult rates/General Spanish NOWOŚĆ!
Kurs/Course
Dorośli w Maj School of English (15 tygodni 15 weeks)
Hiszpański Ogólny w Grupie (A1-B1 od poćzątkująćyćh do
sć redniozaawansowanyćh) (2x75min. tygodniowo/1x150min.
tygodniowo)
General Spanish– group course (Beginner-Intermediate)
Hiszpański Ogólny w Grupie (A1-B1 od poćzątkująćyćh do
sć redniozaawansowanyćh) (1x100min. tygodniowo)
General Spanish – group course (Beginner-Intermediate)

Child rates/General German NOWOŚĆ!
Kurs/Course
Dzieci w Maj School of English (15 tygodni 15 weeks)
Niemiecki dla Przedszkolaków (4-6 lat)
(2x45min. tygodniowo)
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Mini German for Preschoolers (4-6 year olds)
Niemiecki dla Dzieci Wczesnoszkolnych (6-8 lat)
(2x50min. tygodniowo)
Junior German for School Children (6-8 year olds)

155zł

580zł

Child and Adult rates/VIP English

Dzieći
Children
Dorosć li
Adults

Zajęćia indywidualne
1-1 VIP General
English

Zajęćia w mini paraćh/mini
grupaćh (2-3 os.)
Mini groups VIP General
English

Zajęćia indywidualne/
Angielski Egzaminaćyjny (YLE,
gimnazjum, matura, FCE, CAE,
CPE, Matura)
1-1 VIP English for Exams

Zajęćia indywidualne/
Angielski Spećjalistyćzny
Przygotowanie do rozmowy o
praćę
1-1 VIP Specialist English
Preparing for a job interview

55zł-65zł/60 minut

90zł/60 minut

60-65zł/60 minut

nie dotyćzy
not applicable

65zł (godz. 12.00-

110zł (godz.12.00-15.30)
120zł (godz. 7.30-11.30; 16.0020.00) /60 minut

80-90zł/60 minut

80-90zł/60 minut

15.30)

70zł (godz. 7.30-11.30;
16.00-20.00)/60minut

Child and Adult rates/VIP Spanish and German NOWOŚĆ!

Dzieći
Children
Dorosć li
Adults

Zajęćia indywidualne
1-1 VIP General Spanish/German
55zł-65zł/60 minut

Zajęćia w mini paraćh/mini grupaćh (2-3 os.)
Mini groups VIP General Spanish/German
90zł/60 minut

65zł/60minut

110zł/60 min
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Wystawiamy faktury VAT VAT invoices issued

Rabaty/Discounts

Rabaty sumują się do 100zł Discounts can be combined up to 100zł*

-40zł przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej full payment per term
-40zł znizż ka rodzinna dla kazż dego ćzłonka rodziny przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej discount for family members (full
payment per term)
-40zł znizż ka językowa przy zapisie na minimum dwa roć zż ne języki przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej ‘bilingual’ discount (full
payment per term)
-40zł znizż ka dla studentów ućzelni wyzż szyćh przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej discount for students (full payment per term)
-40zł znizż ka dla emerytów, rencistów i niepełnosprawnych przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej discount for pensioners,
disabled students and over 60s (full payment per term)
-40zł znizż ka za polecenie Maj Sćhool of English innym ućzniom przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej recommendation discount
(full payment per term)
-40zł znizż ka dla najlepszych uczniów w swoićh grupaćh przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej discount for star students (full
payment per term)
-40zł znizż ka dla osoć b ućząćyćh się w godzinach porannych przy jednorazowej płatnosć ći semestralnej discount for morning students
(full payment per term)
-20zł jednorazowa znizż ka dla WSZYSTKICH za kontynuację nauki w Maj Sćhool of English one-off loyalty discount
-20zł znizż ka za jednorazową płatnosć ćć za 4 zajęcia indywidualne full payment per month (VIP English, Spanish and German)

* Rabaty sumują się do 140zł dla posiadaczy kart ‘Rodzina Trzy Plus’ oraz ‘Karta Dużej Rodziny’ Discounts can be combined up to
140zł for ‘Rodzina Trzy Plus” and ‘Karta Dużej Rodziny’ holders
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