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CJENIK TEČAJEVA
za školsku godinu 2019./2020.

Vrste tečajeva:
1. Opći jezik: 60 sati – 1 x 2 sata/tjedan (predškolski)

1.750,00 kn

2. Opći jezik: 70 sati – 1 x 2 sata/tjedan(đački i omladinski)

1.980,00 kn

3. Opći jezik: 70 sati - 2 x 2 sata/tjedan (odrasli)

1.980,00 kn

3. Pripremni za FCE, CAE i BEC : 70 sati – 2 x 2 sata/tjedan

2.300,00 kn

4. Konverzacijski tečaj: 70 sati – 2 x 2 sata/tjedan

(min. 3 polaznika)

2.500,00 kn

5. Konverzacijski tečaj: 35 sati – 1 x 2 sata/tjedan

(min. 3 polaznika)

1.350,00 kn

6. Polaganje ispita znanja jezika:
7. Testiranje za određivanje stupnja:

500,00 kn
besplatno

Cijene u cjeniku određene su na bazi od 7 polaznika u grupi. Ako u skupinama standardnih tečajeva ima manje od 7 polaznika,
cijena tečaja ostaje ista, samo se smanjuje broj školskih sati nastave. Primjerice, ako skupina ima 4 polaznika, tečaj traje 50(40*)
školskih sati. Za skupinu od 5 polaznika tečaj traje 56(46*) školskih sati, a ako skupina ima 6 polaznika tečaj traje 62(52*) školska sata.
* predškolci
** U cijenu tečaja nije uključena cijena knjiga

Individualni tečajevi (1-3 polaznika)
1. Individualni tečaj 1 polaznik: 35 sati-dinamika prema dogovoru

6.900,00 kn

2. Individualni tečaj 2 polaznika: 35 sati-dinamika prema dogovoru

3.900,00 kn/pol.

3. Individualni tečaj 3 polaznika: 40 sati-dinamika prema dogovoru

3.400,00 kn/pol.

Plaćanje:
a) u 9 jednakih mjesečnih rata do 20. u mjesecu za predškolske, đačke i omladinske tečajeve, počevši od
mjeseca rujna
b) u 5 jednakih mjesečnih rata do 20. u mjesecu za ostale tečajeve, počevši od mjeseca rujna, tj. siječnja

Popusti:
1. Na cijenu trećeg i svakog daljnjeg trećeg tečaja(3.,6.,9…) Polaznik ostvaruje popust od 100%(odnosi se
na Polaznike koji se financiraju iz zajedničkog obiteljskog izvora)
Uprava Škole

