
ODPŁATNE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NSP 47 W SZKOLE JĘZYKOWEJ 
FUNDACJI PRIMUS 

KLASY I 

Fun & Play  
poniedziałki/środy 
15.20-16.05 

Active English (zajęcia z native speakerem) 
dla klas I-II 

poniedziałki/czwartki  
15.20-16.05 

KLASY II 

Fun & Play  
poniedziałki/środy 
16.10-16.55 

Active English (zajęcia z native speakerem) 
dla klas I-II 

poniedziałki/czwartki  
15.20-16.05 

Active English (zajęcia z native speakerem) 
dla klas II-III 

poniedziałki /czwartki 
 16.10-17.05 

język hiszpański (nowa grupa) 
dla klas II - III 

wtorki/czwartki 
16.10-16.55 

język francuski (nowa grupa) 
dla klas II - III 

wtorki/czwartki 
16.10-16.55 

język niemiecki (nowa grupa) 
dla klas II - III 

wtorki/czwartki 
16.10-16.55 

KLASY III 

Fun & Play  
poniedziałki/środy 
16.10-16.55 

Active English (zajęcia z native speakerem) 
dla klas II-III 

poniedziałki /czwartki 
 16.10-17.05 

Abacus gr. 1 
poniedziałki/środy 
15.20-16.10 

Abacus gr. 2 
poniedziałki/środy 
16.15-17.05 

język hiszpański (nowa grupa) 
dla klas II – III 

wtorki/czwartki 
16.10-16.55 

język francuski (nowa grupa) 
dla klas II – III 

wtorki/czwartki 
16.10-16.55 

język niemiecki (nowa grupa) 
dla klas II – III 

wtorki/czwartki 
16.10-16.55 

 

                                                          ZAPISY: 
                         Prosimy o kontakt z biurem Szkoły Językowej: 
                                        tel. 22 648 28 56 lub 609-342-414 
                                                sjo@primus.com.pl 
 
W razie wyczerpania miejsc  lub braku odpowiedniego terminu, będziemy w miarę 
możliwości tworzyć nowe  grupy 
 

 

 

 

 

 



ODPŁATNE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NSP 47 W SZKOLE JĘZYKOWEJ 
FUNDACJI PRIMUS 

KLASY IV 

Cooking Club with a native speaker 
poniedziałki 
15.45-17.00 

Science Club with a native speaker 
piątki 
14.55-16.25 

Play&Learn IV 
wtorki/piątki 
15.45-16.30 

język hiszpański (kontynuacja) 
poniedziałki/środy 
15.50-16.35 

język hiszpański (nowa grupa)dla klas IV-V wtorki 14.55-15.40piątki 15.45-16.30 

język francuski (nowa grupa) 
dla klas IV-V 

wtorki 14.55-15.40 
piątki 15.45-16.30 

język niemiecki (nowa grupa) 
dla klas IV-V 

wtorki 14.55-15.40 
piątki 15.45-16.30 

KLASY V 

Cooking Club with a native speaker 
poniedziałki 
15.45-17.00 

Science Club with a native speaker 
piątki 
14.55-16.25 

Play&Learn V 
wtorki/piątki 
14.55-15.40 

język hiszpański (nowa grupa) 
dla klas IV-V 

wtorki 14.55-15.40 
piątki 15.45-16.30 

język francuski (nowa grupa) 
dla klas IV-V 

wtorki 14.55-15.40 
piątki 15.45-16.30 

język niemiecki (nowa grupa) 
dla klas IV-V 

wtorki 14.55-15.40 
piątki 15.45-16.30 

KLASY VI 

Cooking Club with a native speaker 
poniedziałki 
15.45-17.00 

język hiszpański (nowa grupa) 
dla klas VI-IG 

wtorki/piątki 
 18.00-19.00 

język francuski (nowa grupa) 
dla klas VI - I G 

wtorki /czwartki 
17.00-18.00 

język niemiecki (nowa grupa) 
dla klas VI - I G 

wtorki /czwartki 
17.00-18.00 

ZAPISY: 
Prosimy o kontakt z biurem Szkoły Językowej: 

tel. 22 648 28 56 lub 609-342-414 
sjo@primus.com.pl 

 
W razie wyczerpania miejsc  lub braku odpowiedniego terminu, będziemy w miarę 

możliwości tworzyć nowe  grupy. 
 


