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JĘZYKI OBCE (ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, FRANCUSKI, NIEMIECKI) 

 

INDYWIDUALNIE 

 

Misja Szkoły Językowej SALWATOR nie mogłaby być pełną, gdyśmy zapomnieli o klientach 
indywidualnych. 

Specjalnie dla nich jesteśmy w stanie zorganizować każde z zakresu oferowanych przez nas 
zajęć w trybie indywidualnym, dla dwóch osób oraz dla trzech. 

Umożliwia to Państwu uczęszczanie na zajęcia w bardzo wąskim gronie najbliższych bądź 
lubianych osób. 

 

Zajęcia indywidualne z lektorem 
 
 

Grupa 

Cena za 45 min. 

podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

 - informacja w sekretariacie 

1 uczeń 92,00 

 

Zajęcia indywidualne z native speakerem 
 
 

Grupa 

Cena za 45 min. 

podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

 - informacja w sekretariacie 

1 uczeń 106,00 
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ZAJĘCIA GRUPOWE 
Szkoła Językowa SALWATOR uczy dzieci języka angielskiego metodą komunikatywną (the 
communicative approach) - powszechnie uznaną za najskuteczniejszą. Zakłada ona aktywne 
posługiwanie się językiem obcym już od pierwszej lekcji. W tej metodzie główny nacisk 
kładziemy na harmonijne rozwijanie wszystkich sprawności językowych (mówienie, pisanie, 
czytanie i rozumienia ze słuchu), a zwłaszcza umiejętności swobodnego komunikowania się w 
różnych sytuacjach życiowych. Dzieci same docierają do reguł funkcjonowania struktur 
gramatycznych przy okazji ćwiczeń rozwijających zdolności mówienia, czytania i słuchania. 
Dla dzieci posiadamy ofertę kursów ściśle wpisującą się w założenia wspomnianej metody. 
Jednocześnie, wdrażając dodatkowo w program kursu materiały uzupełniające, 
przygotowujemy dzieci do międzynarodowych egzaminów Cambridge Young Learners 
English (YLE). W tej grupie wiekowej przewidujemy egzaminy Starters i Movers. Są one 
zarówno doskonałym miernikiem postępów dziecka w toku nauki, jak i wyjątkowo 
efektywnym motywatorem, zachęcającym dzieci do osiągania jak najlepszych wyników. 
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut i wprowadzają młodych kursantów w 
świat kultury anglosaskiej, jednocześnie zachęcając ich do jego dalszej eksploracji poprzez 
liczne konkursy i nasz system motywacyjny dobrany adekwatnie do wieku i zainteresowań. 

Zajęcia z wykwalifikowanym nauczycielem języka 

Grupa Cena za 45 min [od osoby]. 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć  
- podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

2 osoby 

3 osoby 

4-6 osób 

 56,00 

48,00 

39,00 

7-10 osób 30,00 

Zajęcia z NATIVE SPEAKEREM doskonalące szczególnie umiejętności konwersacyjne i 
komunikacyjne 

Grupa Cena za 1 lekcje (45 min. Od osoby) 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć   
- podział na 3 raty  bez dodatkowych opłat 

2 osoby 64,00 

3 osoby 52,00 
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4-6 osób 47,00 

7-10 osób 40,00 

 
 
ANGIELSKI DLA DZIECI O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
 
Szczególna oferta przeznaczona dla dzieci z dysleksją i innymi szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymijest naszą odpowiedzią na poparty badaniami wzrost ilości dzieci i 
młodzieży szkolnej z dysleksją (obecnie ok. 15%) oraz innymi szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym ryzykiem dysleksji (obecnie nawet 20%). 
Większość placówek oświatowo-wychowawczych, w przypadku nauczania uczniów 
dyslektycznych, ogranicza się głównie do wydłużania przewidzianego czasu pracy podczas 
zajęć i egzaminów oraz odstępowania od oceniania za pisownię czy ortografię. W grupach, w 
których znajdują się uczniowie dyslektyczni, bardzo często zapomina się natomiast o 
konieczności dostosowania metod oraz technik pracy do ich specjalnych potrzeb. Dzieje się 
tak, ponieważ tego typu zmiany wiązałyby się z koniecznością rewizji dotychczas 
stosowanych, popularnych programów i powszechnie wykorzystywanych narzędzi 
edukacyjnych. W przypadku języków obcych, sytuacja wydaje się być szczególnie pilna. 

Metody nauczania języków obcych, obecnie uznane za najskuteczniejsze, okazują się być 
wyjątkowo nieodpowiednie w przypadku dzieci z dysleksją i innymi trudnościami 
edukacyjnymi. W odpowiedzi na te problemy, Szkoła Językowa SALWATOR wprowadza na 
rynek usług edukacyjnych nową ofertę zajęć języka angielskiego realizowanych z 
wykorzystaniem technik pracy z dziećmi dyslektycznymi oraz prowadzonych wedle założeń i 
metod adekwatnych do ich potrzeb i możliwości. 

Dodatkowo, poprzez bardzo bliską i intensywną współpracę z psychologiem i gabinetem 
logopedycznym funkcjonującymi w tym samym budynku, Szkoła Językowa SALWATOR stawia 
na ciągłe doskonalenie i rozwój stosowanych metod oraz narzędzi edukacyjnych. 

 

Grupa 

Cena za 45 min. [od osoby] 

Podział na 3 raty - informacja w sekretariacie 

1 uczeń 92,00 

2 uczniów 59,00 

3 uczniów 48,00 
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ZAJĘCIA DLA NASTOLATKÓW 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są wedle zasad i technik metody komunikatywnej, która w 
toku każdych z zajęć rozwija wszystkie ze zdolności językowych (mówienie, słuchanie, pisanie 
i czytanie), kładąc szczególny nacisk na efektywne posługiwanie się językiem angielskim już 
od pierwszych lekcji, bez względu na poziom zaawansowania. Zajęcia najczęściej odbywają 
sie w wymiarze 2 x 45 min w tygodniu 

Zajęcia z wykwalifikowanym nauczycielem języka 

Grupa Cena za 45 min.[od osoby] 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć  
- podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

2 osoby 
 

3 osoby 
 

4-6 
osób 

56,00 

48,00 

39,00 

7-10 osób 30,00 

 

Zajęcia z NATIVE SPEAKEREM doskonalące szczególnie umiejętności konwersacyjne i 
komunikacyjne 

Grupa Cena za 1 lekcje (45 min.) od osoby 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć   
- podział na 3 raty  bez dodatkowych opłat 

2 osoby 64,00 

3 osoby  52,00 
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4-6 osób 47,00 

7-10 osób 40,00 

 
 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I MATURA 
 
Kurs ósmoklasisty i maturalny – to kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty lub 
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym bądź też rozszerzonym. Kursanci poznają 
wymogi i strukturę egzaminu , typy zadań oraz techniki ich rozwiązywania. Rozwiązują 
przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz matury próbne. Jednocześnie doskonalą wszystkie 
sprawności językowe (mówienie, czytanie, pisanie oraz rozumienie ze słuchu). Zajęcia 
najczęściej odbywają się w wymiarze 2 x 90 min w tygodniu. 

 

Grupa Cena za 45 min. [od osoby] 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć   
- podział na 3 raty  bez dodatkowych opłat 

2 osoby 

3 osoby 

4-6 osób 

56,00 

48,00 

39,00 

7-10 osób 30,00 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI DLA NAJMŁODSZYCH (1-3) 

Szkoła Językowa Salwator zaprasza wszystkich Milusińskich do wzięcia udziału w zajęciach z 
języka hiszpańskiego prowadzonych metodą muzyczno-ruchową przez Ninios Musicales 
Kraków Północ. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 600283026 lub 
na www.ninosmusicales-krakowpolnoc.pl albo www.facebook.com/ninosmusicaleskrakow 

Están todos invitados! 

Grupa Cena za 1 lekcje (45 min.) od osoby 

4-7 osób 40,00 
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3 osoby 51,00 

2 osoby 61,00 

1 osoba 92,00 

 

GENERAL ENGLISH 

 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH – GENERAL ENGLISH 

 

General English (Program Standardowy) – to kurs dla osób dorosłych organizowany na 
wszystkich poziomach CEF (poziom – A1, A2, poziom B1, B2, poziom C1, C2). Oferta naszych 
kursów w tym zakresie skierowana jest zarówno do osób rozpoczynających naukę języka 
angielskiego od podstaw, jak i do osób kontynuujących naukę na wszystkich poziomach CEF. 

Głównym celem kursów General English jest rozwijanie wszystkich aspektów kompetencji 
językowych – mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania w kontekście życia 
codziennego (bez kontekstu zawodowego). Kursanci samodzielnie docierają do reguł 
funkcjonowania struktur gramatycznych przy okazji ćwiczeń rozwijających zdolności czytania 
i słuchania. 

 

Grupa Cena za 1 lekcje (45 min.) od osoby 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć  
- podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

2 osoby 
 

3 osoby 
 

4-7 
osób 

56,00 

48,00 

 

39,00 

8-10 osób 30,00 

* grupa zamknięta - 4-7 osób - cena za 45 minut wynosi 36,00 zł 
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BUSINESS  

 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH – Business ENGLISH 

 

Business English – to specjalistyczny kurs języka angielskiego, podczas którego słuchacze 
nabywają i rozwijają umiejętności poprawnego porozumiewania się w języku angielskim w 
świecie biznesu. Zajęcia obejmują naukę specjalistycznej terminologii m. in. z zakresu 
prowadzenia spotkań biznesowych, dyskusji, negocjacji, prezentacji, telefonowania, czy też 
pisania korespondencji. 

 

Grupa Cena za 1 lekcje (45 min.) od osoby 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć  
- podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

 
2 osoby  

 
3 osoby 

 
4-7 osób 

* 

56,00 

48,00 

39,00 

8-10 osób 30,00 

 

* grupa zamknięta - 4-7 osób - cena za 45 minut wynosi 36,00 zł 
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CONVERSATION 

 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH – CONVERSATION ENGLISH 

 

 

Conversations – to propozycja dla osób, które opanowały już podstawy języka angielskiego i 
chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i 
zawodowych. 

 

Grupa Cena za 1 lekcje (45 min.)od osoby 

Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć  
- podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

 
2 osoby 

 
3 osoby 

 
4-6 osób 

* 

56,00 

48,00 

39, 00 

 

* grupa zamknięta - 4-6 osób - cena za 45 minut wynosi 36,00 zł 
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SENIORZY 

 

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH – SENIORZY 

 

Seniorzy – to wyjątkowy kurs dla osób dojrzałych, podczas którego rozwijane są wszystkie 
aspekty językowe, ze szczególnym naciskiem na mówienie i rozumienie ze słuchu w 
sytuacjach życia codziennego, na poziomie podstawowym, lecz zapewniającym pewność 
siebie podczas podróży, na zakupach bądź w restauracji. Zajęcia prowadzimy ze szczególną 
dbałością o miłą atmosferę, dla przyjemności i bez zbędnego stresu. 

 

Grupa Cena za 1 lekcje (45 min.) od osoby 
Cena za semestr uzależniona od ilości zajęć  
- podział na 3 raty bez dodatkowych opłat 

4-7 osób 32,00zł  

 

 

KONTAKT 

 

Budynek Prywatnej Szkoły SALWATOR 

adres: ul. Senatorska 39, 30-106 Kraków 
telefon: (12) 427 00 97 
kom. 501 790 610 
e-mail: jezyki@szkolasalwator.pl 
 
Godziny otwarcia sekretariatu: 
poniedziałek, środa, piątek: godz. 08:00-16:00 
wtorek, czwartek: godz. 09:00-17:00 
  

WPŁATY: 
ING Bank Śląski S.A. 

31 1050 1445 1000 0023 5647 4904          


