
 

 
 

C e n n i k  k u r s ó w  
Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty kursów językowych.  

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa osobistą ścieżkę rozwoju językowego: bezpłatnie sprawdzimy poziom językowy poprzez 
test i lekcje próbne, wyznaczymy program kursu w oparciu o Państwa potrzeby oraz zajmiemy się jego skuteczną realizacją. 
Wsparcie i motywowanie indywidualnego opiekuna z pewnością pomoże rozwijać Państwa zdolności językowe, a systematyczne 
monitorowanie postępów w nauce pozwoli określić potrzebne do zdobycia umiejętności (mówienie, pisanie, rozumienie). Elastyczny 
wybór czasu i częstotliwości nauki przyczyni się do wyboru odpowiedniego dla Państwa kursu. Zajęcia w małych grupach z 
profesjonalnym lektorem dadzą efekt w postaci skutecznej i praktycznej nauki wybranego języka. Szeroki wybór metod nauczania 
dodatkowo wzbogacony możliwością korzystania z bezpłatnego e-learning’u (angielski / niemiecki), który pomaga w szybszy i 
ciekawszy sposób utrwalić materiał językowy sprawia, że nauka staje się bardziej efektywna.  
 
 

 

 Bartoszyce ul. Kętrzyńska 25b, tel. kom. 665 116 910, bartoszyce@educo.pl 
biuro szkoły czynne tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, 
 
 

Zniżki nie sumują się i dotyczą wybranych kursów (grupa min. 6 os. i min. 56h/semestr) oraz są odliczane od ostatniej raty kursu:   
- 100zł – zmiana szkoły jęz. (zaświadczenie), powrót po przerwie (>1 rok).      - 65zł – z ulotki 
- 50zł - rodzinna, przyprowadź znajomego, studencka, kontynuacja kursu semestralnego/rocznego, założenie własnej grupy 7 os.+;  

 Kursy konwersacyjne i tradycyjne Angielski/Niemiecki/Francuski/Hiszpański/Włoski/Rosyjski 
ZAJĘCIA STACJONARNE i ONLINE: Konwersacyjne - Dla wszystkich, którzy pragną zdobyć lub doskonalić praktyczną znajomość 
języka, nagrania mp3 i e-learning w cenie kursu (angielski). Tradycyjne - Dla wszystkich, którzy pragną zdobyć wszechstronny 
rozwój wszystkich sprawności językowych niezbędnych do porozumiewania się w sytuacjach codziennych i zawodowych.  

 
 

Rodzaj kursu:  Ilość godzin: Cena za 1h: Płatność jednorazowa:  Płatność ratalna= miesięczna:  

Grupy 7-8 osób – umowy o naukę semestralną – 2 semestry w roku - płatności jednorazowe lub ratalne w kwotach brutto 

 kursy semestralne ( poziomy pre-FCE, A1-A2) – 2 x 2h = 4h/tydz. 

- w grupie 7-8 os. 56h (2x2h/tydz.) 25 zł/h  jedn.: 1400zł + podr. 3 po 500zł=1500zł lub 2 po 725zł=1450zł 

 kurs semestralny  ( poziomy CAE, C1, CPE, C2), bussines english i metoda tradycyjna 2 x 2h = 4h/tydz. 

- w grupie 7-8 os. 56h (2x2h/tydz.) 27 zł/h  jedn.: 1512zł + podr. 3 po 540zł=1620zł lub 2 po 790zł=1580zł 

 kursy sobotnie lub 1x3h w tygodniu – 1 x 3h = 3h/tydz. 

- w grupie 7-8 os. 42h (1x3h/tydz.) 25 zł/h  jedn.: 1050zł + podr. 3 po 380zł=1140zł lub 2 po 550zł=1100zł  

 kurs minimalny semestralny – 1 x 2h = 2h/tydz. 

- w grupie 7-8 os. 28h (1x2h/tydz.) 27 zł/h  jedn.: 756zł + podr. 3 po 285zł=855zł lub 2 po 400zł=800zł 

 kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego – 2 x 2h = 4h/tydz.  

- w grupie 7-8 os. 72h (2x2h/tydz.) 25 zł/h  jedn.: 1800zł + podr.    3 po 635zł=1905zł lub 2 po 925zł=1850zł 

 kursy wakacyjne w grupie 7-8 os.     30h (3x3h/tydz.) 35 zł/h  jedn.: 1050zł + podr. 

Zajęcia indywidualne oraz małe grupy 2-3-4-5 osobowe – umowy i płatności comiesięczne w kwotach brutto 

 zajęcia sekstet (t. u klienta/online) 1h  6x30 zł/os.  miesięcznie za zrealizowane zajęcia (Ø 240 zł/m-c –za min. 8h/m-c) 

 zajęcia kwintet (t. u klienta/online) 1h  5x32 zł/os.  miesięcznie za zrealizowane zajęcia (Ø 256 zł/m-c –za min. 8h/m-c) 

 zajęcia kwartet (t. u klienta/online) 1h  4x35 zł/os.  miesięcznie za zrealizowane zajęcia (Ø 280 zł/m-c –za min. 8h/m-c) 

 zajęcia trio  (t. u klienta/online)        1h 3x40 zł/os.  miesięcznie za zrealizowane zajęcia (Ø 320zł/m-c –za min. 8h/m-c) 

 zajęcia duet (t. u klienta/online)      1h  2x50 zł/os.  miesięcznie za zrealizowane zajęcia (Ø 400zł/m-c –za min. 8h/m-c) 

 indyw. Solo (t. u klienta/online)       1h 95 zł/os. miesięcznie za zrealizowane zajęcia (Ø 380zł/m-c –za min. 4h/m-c) 

 indyw. Solo (Język Specjalistyczny)            1h 110-150 zł/os. miesięcznie za zrealizowane zajęcia (Ø od 440zł/m-c –za min. 4h/m-c) 



 

 

   Tłumaczenia ustne i pisemne    Przysięgłe / Zwykłe  
Tłumaczymy każdy rodzaj tekstu z dowolnego języka, współpracujemy z wybitnymi tłumaczami, specjalistami 
w swoich dziedzinach z terenu całego kraju, 

I gr: angielski, niemiecki, rosyjski; 2gr: włoski, francuski, hiszpański, czeski, słowacki, węgierski, rumuński, bułgarski, ukraiński, białoruski i specjalistyczne; 
standardowo do 5 stron dziennie, tłumaczenia zwykłe do 1800 znaków ze spacjami, przysięgłe 1125 znaków ze spacjami na stronie tłumaczeniowej, dzień 
przyjęcia tłumaczenia, sobota i niedziela nie są liczone jako dni realizacji tłumaczenia. 

 

 tłumaczenia zwykłe I grupa / II grupa standardowo (3-5 dni)  100,00 zł / 125,00 zł za 1str brutto 
 tłumaczenia zwykłe I grupa / II grupa ekspres (1-2 dni)  125,00 zł / 150,00 zł za 1str brutto 
 tłumaczenia przysięgłe I i II grupa standardowo (3-5 dni),   stawka urzędowa za 1 str + 50% brutto 
 tłumaczenia przysięgłe I i II grupa ekspres (1-2 dni),            stawka urzędowa za 1 str + 100% brutto 
 

   Globalna skala oceny kompetencji językowych Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego 
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę postępów w nauce 
języka, na każdym poziomie nauczania: 

 

 
Poniżej A1 / Starters / początkujący 
 

A1 / Movers / podstawowy 
 
Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu 

zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące - np. miejsca zamieszkania, jej 
znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. - może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w 
prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. 

 

A2 / Flyers / KEY - Key English Test / niżej średnio zaawansowany 
 
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji 

osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, 
wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje 
wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. 

 

B1 / PET - Preliminary English Test / średnio zaawansowany 
 
Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z 

pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi 
wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, 
przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. 

 

B2 / FCE - First Certificate in English / wyżej średnio zaawansowany 
 
Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję 

specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym 
użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele 
tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów. 

 

C1 / CAE - Certificate in Advanced English / zaawansowany  
 
Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i 

biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym 
lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi 
językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu. 

 

C2 / CPE - Certificate of Proficiency in English / biegłość językowa 
 
Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i 

ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse 
znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. 



 

Zaufali nam: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 


