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      Cennik 2022/23}
${E:Kursy grupowe i kursy indywidualne}

Cennik dotyczy umów zawieranych od 1 września 2022 r
Kursy grupowe– informacje ogólne
Wszystkie ceny podane są w złotych. Usługa zwolniona jest z podatku (VAT)

Semestr nauki w grupie (1 osoba) Opłata jednorazowa 

1.

Opłaty cykliczne za kursy grupowe Cambridge– umowa na dwa semestry nauki

II semestr

1. wrzesień 349,00

8.
marzec

349,00

2. październik 

349,00

7.

kwiecień

349,00

3. listopad

369,00 6. luty 349,00

1. Opłata cykliczna wnoszona jest na stronie www.next.edu.pl  przez okres 10 miesięcy przy użyciu karty płatniczej zabezpieczonej kodem 3D secure.
2. W przypadku utraty ważności karty klient jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu nowej karty na stronie www.next.edu.pl w sklepie w terminie 7 dni.
3. W przypadku braku środków na koncie, szkoła wysyła do klienta przypomnienie o płatności, które obciążone jest opłatą dodatkową  według cennika opłat dodatkowych.

2.

Grupa Starters  ( dzieci 7-8 lat)– dwie lekcje 60 min/tydzień/ 34 lekcje w semestrze 

Grupa Cambridge  ( dzieci starsze,młodzież i dorośli)– dwie lekcje 60 min/tydzień/ 36 lekcje w semestrze 

1699,00 zł

1799,00 zł

1. I semestr dla grup Starters rozpoczyna się 12.09.2022 i kończy 16.01.2023.  II semestr rozpoczyna się 17.01.2023 i kończy 07.06.2023. 
2. W semestrze I i II liczba zajęć dla grup Starters jest stała i wynosi 34 jednostki lekcyjne.
3. I semestr dla grup Cambridge rozpoczyna się 12.09.2022 i kończy 23.01.2023.  II semestr rozpoczyna się 24.01.2023 i kończy 22.06.2023.
4. Minimalna liczba uczestników w grupach wynosi 5 osób.
5. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się tj.1 stycznia – Nowy Rok. 6 stycznia – Święto Trzech Króli. pierwszy dzień Wielkiej Nocy. drugi dzień Wielkiej Nocy,1 maja 

–  Święto Państwowe. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia –Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,1 
listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia
– drugi dzień Bożego Narodzenia

6. Oplata za każdy semestr dokonywana jest poprzez sklep internetowy www.next.edu.pl.
7. Kursy Egzamin na 100% obejmują dwie lekcje  90 minutowe tygodniowo oraz sesje ćwiczeniowe podczas których uczniowie wypełniają arkusze egzaminacyjne .Kursy egzaminacyjne 

ósmoklasisty kończą sie 20 maja 2022, a kurs do egzaminu maturalnego kończy się 30.04.2022. Istnieje możliwość wykupienia samych sesji ćwiczeniowych.

Starters

9.

10.

maj
czerwiec 349,00

I semestr Cambridge

4.
5.

grudzień
styczeń

349,00

349,00

349,00 

349,00 

369,00

369,00
369,00

369,00

Starters Cambridge
369,00

369,00

369,00
369,00

369,00

Pakiety uczniowskie Materiały do kursu językowego

Rodzaje pakietów Cena 

135,00 zł

155,00 zł

250 00 zł

1.

2.

3.

Pakiet uczniowski dla dzieci młodszych

Pakiet uczniowski dla dzieci starszych

Pakiet egzaminacyjny ( egzamin ósmoklasisty /egzamin  maturalny)

1. Pakiet uczniowski dla grupy Starters składa się z podręcznika  wydawnictwa Cambridge ( Power Up) oraz zeszytu ćwiczeń i Home Booklet na odpowiednim poziomie językowym.
2. Pakiet uczniowski dla grupy Cambridge składa się z podręcznika wydawnictwa  Pearson ( Gold Experience), kodu dostępu do interaktywnych ćwiczeń online Online Practice oraz 

dostępu do  aplikacji mobilnej na odpowiednim poziomie językowy.
3. Pakiet egzaminacyjny składa się z autorskich materiałów zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w formacie pdf lub ćwiczeń online lub wersji papierowej.

Monitorowanie tradycyjnych przelewów ( opłata doliczana do opłaty cyklicznej wykonywanej 10,00 zł poprzez  
tradycyjny przelew, zakup poza stroną www)

Opłaty dodatkowe Naliczanie Cena

miesięcznie

500 zł

3. Grupa Egzamin na 100% -kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, maturalnego,  klas dwujęzycznych z 
języka angielskiego (6-10 osób)– dwie lekcje 60 min/tydzień/ 34 lekcje w semestrze + 20 sesji ćwiczeniowych 

3200,00 zł

Zmiana kursu z grupowego na indywidualny lub druga i kolejna  zmiana godzin kursu indywidualnego jednorazowa

10 zł

150 złjednorazowaPowtórny test końcowy zaliczający I i II semestr nauki

Sesje ćwiczeniowe do egzaminów ( 10 sesji) 500 złjednorazowa
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Opłaty egzaminacyjne

Egzamin

Opłaty egzaminacyjne Cambridge

2. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
3. Wpłaty nie mogą być przenoszone na następne sesje egzaminacyjne
4. Wpłaty za egzaminy dokonywane są poprzez stronę www.next.edu.pl

1.

2.

3.

4.

YLE ( Starters, Movers, Flyers

A2 Key 

A2 Key for Schools 

B1 Preliminary 

B1 Preliminary for Schools 

B2 First  
5.
6.

B2 First for Schools

C1 Advanced 

C2 Proficiency 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

B1 Business Preliminary
B2 Business Vantage

 C1 Business Higher 

wersja papierowa wersja komputerowa

375 zł 

375 zł

400 zł 

400 zł 
670 zł 

670 zł 

705 zł 

770 zł 

695 zł 

305 zł 

780 zł

375 zł 

375 zł 

400 zł 

400 zł 

690 zł 

690 zł 

720 zł 

790 zł 

450 zł 

725 zł 

_____ 

810 zł 

1. Opłaty egzaminacyjne obejmują:

• rejestrację kandydata na sesję egzaminacyjną wewnętrzną (w Next) lub zewnętrzną (w wyznaczonym miejscu przez British Council)
• wniesienie opłaty do British Council w imieniu kandydata
• przeprowadzenie przez British Council wszystkich części egzaminu tj. słuchania, czytania, pisania, mówienia
• odbiór certyfikatu z British Council w imieniu kandydata

_____ 
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${E:Cennik 2022/23}
${E:Kursy grupowe i kursy indywidualne}

Cennik dotyczy umów i aneksów zawieranych od 1 września 2022

Kursy indywidualne– informacje ogólne

Wszystkie ceny podane są w złotych. Usługa zwolniona jest z podatku (VAT)

Pakiety zajęć indywidualnych-lekcje 60 minutowe

1. Każdy pakiet obejmuje lekcje o określonej długości i określonych godzinach w których odbywają się lekcje.
2. Szczegółowa analiza potrzeb językowych obejmuje rozmowę z metodykiem szkoły online lub stacjonarnie i obejmuje określenie celów nauki oraz sposobu uczenia

się ( wizualnie, słuchowo itd)
3. Kompleksowa analiza kompetencji językowych obejmuje autorski test pisemny online oraz test ustny z metodykiem szkoły. Klient otrzymuje wynik w formie
4. Klienci mają możliwość wyboru miejsca i formy prowadzania zajęć ( online lub stacjonarnie).
5. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się tj.1 stycznia – Nowy Rok. 6 stycznia – Święto Trzech Króli. pierwszy dzień Wielkiej Nocy. drugi dzień

Wielkiej Nocy,1 maja – Święto Państwowe. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia –
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego
Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

6. Oplata za każdy semestr dokonywana jest poprzez sklep internetowy www.next.edu.pl.
7. W przypadku utraty ważności karty klient jest zobowiązany do wprowadzenia do systemu nowej karty na stronie www.next.edu.pl w sklepie w terminie 7 dni.
8. W przypadku braku środków na koncie, szkoła wysyła do klienta przypomnienie o płatności, które obciążone jest opłatą dodatkową  według cennika opłat

dodatkowych.
9. Szczegółowe zasady uczestnictwa w kursie opisane Regulaminie świadczenia usług szkoleniowych Next Centrum Edukacji www.next.edu.pl/regulamin

10. Zakup pakietu wiąże się z podpisaniem umowy na świadczenie usług szkoleniowych.

150,00 zł

Kursy specjalne Cena lekcji

Kursy specjalne na życzenie klienta

Pakiet BASIC Pakiet HAPPY HOUR Pakiet ONLINE

540 zł miesięcznie440 zł miesięcznie598 zł miesięcznie

1 lekcja 60 minutowa w tygodniu 2 lekcje 60 minutowe w tygodniu

lekcje w godz. 10.00-14.00

1 lekcje 60 minutowe w tygodniu

lekcje godz. 8.00-10.00 lub 14.00-19.00

opieka metodyczna opieka metodyczna opieka metodyczna

autorski program kursu

materiały szkoleniowe materiały szkoleniowe materiały szkoleniowe 

autorski program kursu autorski program kursu

lekcje godz. 8.00-10.00 lub 14.00-19.00

płatność cykliczna przez cały okres umowy płatność cykliczna przez cały okres umowy płatność cykliczna przez cały okres umowy

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

zaświadczenie o ukończeniu kursu lub 
poziomu jezykowego

Długość lekcji

60 min

Kursy specjalne wyceniane są na specjalne życzenie klienta. Długość kursu ustalana jest z klientem i metodykiem szkoły. Kursy specjalne obejmują tematykę 
specjalistyczną, biznesową, pomoc w korespondencji firmowej, negocjacjach, przygotowaniach do specjalistycznych egzaminów oraz  lekcje doszkalające.

płatność za 4 lekcje w okresie 
rozliczeniowym

płatność za 4 lekcje w okresie 
rozliczeniowym

płatność za 4 lekcje w okresie 
rozliczeniowym

możliwość zakupu dwóch lub więcej 
pakietów w ramach jednego kursu

możliwość zakupu dwóch lub więcej 
pakietów w ramach jednego kursu

możliwość zakupu dwóch lub więcej 
pakietów w ramach jednego kursu




