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Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English 

Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS 
 

Kurs przygotowujący do egzaminu IELTS (International English Language Testing System), który w ostatnich latach stał się niezwykle popularnym, 

uznanym na świecie testem, sprawdzającym poziom języka angielskiego. Jego rosnąca popularność wynika z faktu, ze jest honorowany przez 

ponad 10 tysięcy instytucji na całym świecie, w tym agencje rządowe i edukacyjne (większość uniwersytetów) oraz organizacje zawodowe. Jest to 

jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne tych krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu. Kurs 

rozwija wszystkie kompetencje językowe, a nasi doświadczeni nauczyciele posiadają kilkuletnie doświadczeniu w poprowadzeniu tego typu kursu i 

doskonale znają wymogi egzaminu. Są to zarówno lektorzy polscy, jak i native speakers. 

Wymagany poziom rozpoczęcia kursu B1+, aby uzyskać min 7,5 pkt niezbędne do podjęcia studiów uniwersyteckich. 

Znajdź nas na: www.facebook.com/angielskiprogram.poznan  
  

Rok szkolny obejmuje 29 tygodni zajęć. Zajęcia rozpoczynają się 12.10.2020  i kończą 11.06.2021 

Dni wolne od zajęć: 

1 listopada 2020 i  11 listopada 2020 

21 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021 (dni 21 i 22 grudnia 2020 są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć  i przeznaczone są na odrobienie lekcji, które 

nie odbyły się w zaplanowanym terminie) 

6 stycznia 2021 

15 lutego 2021 – 28 lutego 2021 

1 kwietnia 2021 – 6 kwietnia 2021  

1 maja 2021 – 4 maja 2021 (dzień 4 maja 2021 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć  i przeznaczony jest na odrobienie lekcji, które nie odbyły 

się w zaplanowanym terminie) 

3 czerwca 2021 – 4 czerwca 2021 (dzień 4 czerwca 2021 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć  i przeznaczony jest na odrobienie lekcji, które 

nie odbyły się w zaplanowanym terminie) 

Zajęcia, których nie uda się odrobić w żadnym innym terminie będą zrealizowane między 14 a 18 czerwca 2021 
 

W razie konieczności szkoła z zajęć stacjonarnych przejdzie na zajęcia prowadzone w formie online. 

11 czerwca 2021 (piątek) odbędzie się  uroczyste zakończenie roku. 
 

Nasz kurs to 116 lekcji 45-min. - 50% zajęć z native speakerem 
 

CENA KURSU PONADTO OBEJMUJE: 

• Pisemny i ustny test diagnostyczny 

• Zajęcia łączone z lektorem polskim i angielskojęzycznym  

• Grupy 8 – 12* osobowe 

• Możliwość zakupu podręcznika ze zniżką za pośrednictwem szkoły 

• Stałą ocenę postępów w nauce 

• Konsultacje z nauczycielem i nadzór metodyczny 

• Możliwość korzystania z biblioteki i mediateki szkolnej 

• Świadectwo ukończenia kursu 
 

CENA KURSU za rok (2 semestry) 

płatne jednorazowo Płatne w 2 ratach Płatne w 4 ratach 

1990 2 x 1050 4 x 535 
 

TERMINY PŁATNOŚCI 

płatność wnoszona jednorazowo  

– przy zapisie 

płatności wnoszone w dwóch ratach  

I rata – płatna przy zapisie 

II rata – do 05.01.2020   

 

płatności wnoszone w czterech ratach 

I rata  – płatna przy zapisie 

II rata  – do 03.11.2020  

III rata  – do 05.01.2021  

IV rata  – do 02.03.2021 

 
 

RABATY I ZNIŻKI (Zniżki nie sumują się, z wyjątkiem zniżki rodzinnej) 

1. Zniżka dla stałego klienta - 100,- zł (50,- zł na semestr) – do odliczenia przy zapłacie ostatniej raty za semestr. 

2. Zniżka dla uczniów - 60,- zł (30,- zł na semestr) – do odliczenia przy zapłacie ostatniej raty za semestr. 

3. Zniżka rodzinna - 100,- zł na osobę, (50,- zł na semestr) – do odliczenia przy zapłacie ostatniej raty za semestr. 
 

FAKTURY  

Szkoła Program wystawi fakturę najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty po zgłoszeniu zapotrzebowania w sekretariacie Szkoły. Na fakturze 

zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu. 

 *Szkoła rezerwuje prawo umieszczenia w grupie jednej osoby więcej. 
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