
FAQ 

1. Ile kosztują zajęcia? 

Odp.: Koszt miesięczny zajęć to 80 zł.  

2. Jaki jest całkowity koszt zajęć za rok szkolny?  

Odp.: Całkowity koszt zajęć za rok szkolny (30 lekcji) to 720 zł. 

3. Kto prowadzi nasze zajęcia? 

Odp.: Zajęcia sa prowadzone przez native speakera z Chin (z kilkuletnim 

doświadczeniem prowadzenia zajęć w Polsce) oraz polskiego asystenta tłumacza. 

4. Czy zajęcia są w języku polskim? 

Odp.: Tak. Każde zajęcia są prowadzone przez native speakera przy pomocy 

polskiego asystenta. 

5.  Kiedy odbywają się zajęcia z języka chińskiego? 

Odp.: Zajęcia trwają od października do czerwca. Dokładny dzień i godzina zajęć 

zostaną ustalone we wrześniu na podstawie grafiku szkolnego. Prawdopodobnie 

będą to „godziny świetlicowe”. 

6. Ile zajęć odbywa się w ciągu roku szkolnego? 

Odp.: Pełny kurs od października do czerwca zawiera 30 zajęć. 

7. Jaka jest częstotliwość zajęć? 

Odp.: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania jednej lekcji to 45 minut. 

8. Jak liczne są grupy? 

Odp.: Zajęcia odbywają się w grupach 10-20 osób.  

9. Jakie są kategorie grup wiekowych? 

Odp.: Klasy 1-3 oraz klasy 4-8. 

10. Czy pierwsze zajęcia są niezobowiązujące? 

Odp.: Tak. Oferujemy możliwość zapisania się na pierwsze niezobowiązujące zajęcia, 

które są świetną okazją do zapoznania się z naszym zespołem oraz poziomem 

prowadzonych przez nas zajęć. Po zajęciach pokazowych jest możliwość podjęcia 

decyzji czy są Państwo zainteresowani naszymi zajęciami.  

11. Czy rodzice mogą uczestniczyć podczas pierwszych zajęć pokazowych? 

Odp.: Tak. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nauką języka 

chińskiego do bezpośredniego kontaktu z Nami.  

12. Czy oferujemy materiały edukacyjne w cenie zajęć?  

Odp.: Tak. Materiały, jak również pomoce dydaktyczne (maty do kaligrafii itp.) są 

zapewniane przez naszą szkołę. 

13. Od jak dawna szkoła prowadzi zajęcia? 

Odp.: Szkoła językowa Pochińsku.pl rozpoczęła swoją działalność w 2019 roku.  

14. Jak zapisać się na zajęcia? 

Odp.: Zapisać się na zajęcia można poprzez formularz zgłoszeniowy na Naszej stronie 

internetowej www.pochinsku.pl w zakładce CHIŃSKI W TWOJEJ SZKOLE bądź 

telefonicznie (+48 664 909 950) lub mailowo (biuro@pochinsku.pl). 

15. Jak wyglądają Nasze zajęcia? 

Odp.: Skupiamy się na zapewnieniu interaktywnej lekcji w zabawny i ciekawy sposób 

z nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi (quizy, gry, filmiki itp. na projektorze i 
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tablicy interaktywnej). 

Oprócz nauki języka chińskiego wplatamy również elementy kulturowe takie jak 

chińskie szachy, święta w Chinach, kaligrafia chińska, tai chi, chińska mitologia,  

muzyka i malarstwo w Chinach. 

16. Czy można zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach w ciągu trwania roku 

szkolnego? 

Odp.: Tak, wystarczy poinformować szkołę z miesięcznym wyprzedzeniem. 

17. Czy szkoła językowa Pochińsku.pl jest polityczna?  

Odp.: Nie. Szkoła skupia się tylko i wyłącznie na prowadzeniu zajęć związanych z 

nauką języka chińskiego oraz kulturą chińska.  

18. Czy wystawiamy fakturę za zajęcia? 

Odp.: Tak. W przypadku chęci otrzymania faktury za zajęcia należy zgłosić ten fakt 

szkole językowej. 

19. Czy można pobrać broszurę informacyjną ze strony www.pochinsku.pl? 

Odp.: Tak. Broszura jest dostępna w formacie pdf na stronie 

https://pochinsku.pl/chinski-w-twojej-szkole. 


