
CENNIK 
na rok szkolny 2022/2023

SMART TOTS SMART KIDS START-1

SMART KIDS/JUNIOR/TEENS

SMART ADULTS

POWER CAMBRIDGE GROUPS

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 35 minut. 
60 spotkań w kursie. Tłusta zawartość językowa realizowana
w formie zabaw 
dywanowych. Czytanie globalne, ćwiczenie pełnych zdań,
zanurzenie w języku.
Dla dzieci w wieku 2-6 lat.

CENA STANDARD: 1470 zł/ 2 raty po 757 zł/ 9 rat po 170 zł
CENA COMFORT: 1920 zł/ 2 raty po 989 zł/ 9 rat po 222 zł

CENA STANDARD 1x w tygodniu 35 min: 945 zł/ 2 raty po 487
zł/ 9 rat po 109 zł

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut. 
60 spotkań w kursie. Równowaga komunikacji i analizy
gramatycznej, ćwiczenie wszystkich umiejętności
językowych. Dla dzieci z klas 3-8 oraz młodzieży.

CENA STANDARD: 2020 zł/ 2 raty po 1040 zł/ 9 rat po 233 zł
CENA COMFORT: 2620 zł/ 2 raty po 1349 zł/ 9 rat po 303 zł

CENA STANDARD KIDS 1x w tygodniu 60 min: 
1305 zł/ 2 raty po 672 zł/ 9 rat po 151 zł

CENA STANDARD JUNIOR/TEENS 1x w tygodniu 90 min: 
1755 zł/ 2 raty po 904 zł/ 9 rat po 203 zł

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut.
60 spotkań w kursie. Komunikacja, wczesny rozwój analizy
gramatycznej, rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
Zabawy dywanowe, dla dzieci w wieku 7-8 lat.

CENA STANDARD: 1720 zł/ 2 raty po 886 zł/ 9 rat po 199 zł
CENA COMFORT: 2220 zł/ 2 raty po 1143 zł/ 9 rat po 257 zł

CENA STANDARD 1x w tygodniu 45 min: 1080 zł/ 2 raty po
556 zł/ 9 rat po 125 zł

DODATEK 8 KLASA/MATURA
Dodatek 8 klasa/matura to 15 spotkań po 90 min, które
nie mają na celu podniesienia poziomu językowego
kursanta, a przygotowanie do pracy na zadaniach
egzaminacyjnych na określonym poziomie.

CENA: 1050 zł/ 2 raty po 541 zł/ 7 rat po 156 zł

Postępy w nauce z równoległym przygotowaniem do
formy egzaminacyjnej od 8 roku życia. Zajęcia 2 razy w
tygodniu po 60 minut. 60 spotkań w kursie, w tym 8
spotkań z native speakerem. 2 egzaminy próbne na rok,
dodatkowe materiały z zakresu egzaminu do pracy
własnej, duża dawka komunikacji, ewaluacja kwartalna
przeprowadzana przez metodyka. 

CENA: 3 210zł/ 2 raty po 1653 zł/ 9 rat po 371 zł

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut. 
60 spotkań w kursie. Ogromna dawka komunikacji,
rozwój poprawności językowej w zakresie gramatyki
ćwiczony podczas zadań komunikacyjnych. Wspierająca
atmosfera.

CENA STANDARD: 2020 zł/ 2 raty po 1040 zł/ 9 rat po 233 zł
CENA COMFORT: 2620 zł/ 2 raty po 1349 zł/ 9 rat po 303 zł



- rozwijając swobodę wypowiedzi i opiniowania oraz ucząc działania w grupie rozwijamy silne
osobowości
- poszerzając wiedzę na temat innych kultur rozwijamy obywateli świata
- dajemy podręcznik GRATIS
- wysyłamy materiały w wersji elektronicznej do pracy w domu
- kursy prowadzimy pod opieką metodyka
- organizujemy konsultacje dla rodziców po pierwszym semestrze
- zajęcia opieramy o BFL (Brain Friendly Learning- uczenie się przyjazne mózgowi)
- rozwijamy umiejętności pracy w zespole
- umożliwiamy stały kontakt z lektorem i metodykiem
- równoważymy wszystkie umiejętności językowe
- zapewniamy dużą dawkę komunikacji
- rozwijamy umiejętność analizy gramatycznej dostosowanej do poziomu
- zatrudniamy świetną kadrę stale poszerzającą swoją wiedzę
- zapewniamy darmowy system konsultacji językowych dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych
KOŁO RATUNKOWE

DODATEK CAMBRIDGE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

eduSmart to dużo więcej niż kursy językowe! 

- konsultacje na wypadek nieobecności na zajęciach
- pomoc z materiałem ze szkoły publicznej

- rozwijanie swobody komunikacjiRATUNKOWE
www.edusmart.pl   CZERWIONKA/ORZESZE   tel. 666 970 610

Dodatek Cambridge to 15 godzin dydaktycznych,
które nie mają na celu podniesienia poziomu
językowego kursanta, a przygotowanie do pracy
na zadaniach egzaminacyjnych na określonym
poziomie.

CENA: 699 zł/ 2 raty po 360zł

Zajęcia realizowane w systemie 1 na 1. Program
dopasowany pod konkretne potrzeby edukacyjne
kursanta. 

CENA: 
60 min: 500 zł - pakiet 5 lekcji/ 950 zł - pakiet 10 lekcji
             
45 min: 400 zł - pakiet 5 lekcji/ 750 zł - pakiet 10 lekcji

PAKIET KONWERSACYJNY
Pakiet konwersacyjny to 15 godzin dydaktycznych.
Ogromna dawka komunikacji na praktyczne tematy.

CENA: 699 zł/ 2 raty po 360zł


