
St. Clare's Oxford  - Rye St. Anthony School
wiek: 9-15 lat 

Ośrodek czynny: 9.07-13.08.2023  pobyt: niedziela – sobota  

 prestiżowa  szkoła  założona  w  1953  roku,
celebrująca obecnie blisko 70 lecie.   

 doświadczony  zespół  nauczycieli  i  pełnych
entuzjazmu opiekunów 

 akredytacja  British  Council  i  członkostwo  w
English UK

 motywujący  program  nauczania  połączony  z
ciekawym programem zajęć dodatkowych

 zakwaterowanie  w  szkolnych  rezydencjach  z
pełnym wyżywieniem 

 międzynarodowe  środowisko  będące  szansą
zdobycia wielu ciekawych znajomości 

 niezapomniane doświadczenie nauki w jednej z
najlepszych szkół średnich w Wielkiej Brytanii w
pięknym, historycznym Oksfordzie

 doskonała opieka i  wsparcie zapewnione przez
24  h/dobę,  szczególnie  podczas  atrakcji,  jeden
opiekun na ośmiu podopiecznych 

 pobyt na terenie kampusu szkoły 
 wyjątkowo  ciekawy  program  edukacyjny,  do

wyboru kursy  Active English and Multi  Sports,
Active  English  and  the  Arts,  Active  English  i
Young Leaders in Oxford

 szkoła prowadzi również kursy dla młodzieży (15-17 lat), kursy przygotowujące do IB jak i kursy dla
osób dorosłych, to doskonała forma nauki dla całej rodziny. 

https://stclares.ac.uk/our-courses/summer-courses/summer-juniors/young-leaders/


Kurs językowy 

Kurs: Active English,  Active English and Multi Sports, Active English and the Arts

Specjalistyczne nauczanie języka angielskiego: Rozwijaj swoje
umiejętności językowe dzięki wysokiej jakości doświadczeniu
w nauczaniu
Interaktywna nauka: Nauczanie języka koncentruje się na
aktualnych tematach tygodnia i obejmuje wizyty w ciekawych
miejscach i spotkania z ciekawymi gośćmi
Zdobądź bogate doświadczenie kulturalne: odwiedź kulturalne
i historyczne miejsca w Oksfordzie i pobliskich miejscach,
takich jak Londyn, Bath i Windsor
Międzynarodowa atmosfera: poznaj uczniów z całego świata,
dynamiczne i  wielokulturowe klasy
Ucz się w globalnym mieście: Oksford to znane na całym
świecie miasto akademickie. Jest to wielokulturowe miasto o
bogatym dziedzictwie, które ma wiele do zaoferowania

 18 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 55 minut 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 9 do 15 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania od A2
 międzynarodowe grupy 
 zajęcia poranne i popołudniowe
 kursy 2 i 3 tygodniowe od 9 i 23.07 i 6.08 
 przykładowy plan pobytu poniżej 

Active English and Multi Sports – nauka języka i dodatkowe zajęcia sportowe z wyspecjalizowanymi trenerami w piłce
nożnej, koszykówce, pływaniu lub tenisie

• 3 tygodniowe od 9 i 30.07 

Active English and the Arts – nauka języka i dodatkowe zajęcia rozwijające  umiejętności w zakresie sztuk 
scenicznych, dramatu i śpiewu

• 3 tygodniowe od 9 i 30.07 



Young Leaders in Oxford 
Już teraz przygotuj się na bycie następną generacją światowych liderów 

• 21 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 55 minut
• maksymalnie 15 osób w grupie 
• uczestnicy w wieku od 13 do 15 lat
• minimum średniozaawansowany poziom języka (B2-C2)
• międzynarodowe grupy 
• zajęcia poranne i popołudniowe
• kurs 2-tygodniowy od 23.07
• przykładowy plan pobytu poniżej 

Nauka w kameralnym kapusie Rye St.Anthony School, w sąsiedztwie licznych boisk, odkrytego basenu (z podgrzewaną
wodą), kortów tenisowych i lasów, zaledwie kilka minut od centrum Oksfordu. Prócz zajeć językowych dopasowanych
do poziomu znajomości języka dzieci biorą udział w licznych grach i zabawach w ramach programu zajęć dodatkowych.
Postępy w nauce każdego ucznia są regularnie monitorowane i  zapisywane w certyfikacie,który dzieciom zostanie
wręczony ostatniego dnia kursu.

 

 Zakwaterowanie 

Trzy duże rezydencje szkolne, osobne dla chłopców i
dziewcząt. Starsze dzieci zazwyczaj zajmują osobne sypialnie,
natomiast większe pokoje są wspólne dla młodszych dzieci.
Opiekunowie mieszkają w sąsiednich pokojach i są do
dyspozycji kursantów 24 h na dobę. Ręczniki oraz pościel
zapewniona. Pralnia rzeczy osobistych raz w tygodniu. 

Wszystkie posiłki (śniadania, lunche i obiadokolacje)
podawane są w szkolnej jadalni. Podczas wycieczek dzieci
otrzymują „suchy prowiant”. Osoby wymagające specjalnej
diety proszone są o poinformowanie o tym konsultanta
JPEdukacja podczas zgłaszania się na kurs.



Program zajęć dodatkowych 

Ekscytująca oferta zajęć sportowych, kulturalnych i towarzyskich gwarantuje całodniowe zaangażowanie dziecka, a tym
samym naukę języka poprzez zabawę. W cenie pobytu wliczone są: 3 wycieczki każdym tygodniu, dzieci będą cieszyć 
się potyczkami w Warwick Castle, zwiedzą w Christ Church w Wielką  Salę z  Hogwartu oraz przeżyją moc emocji w 
parku rozrywki lub London Eye 
Wszystkie zajęcie odbywające się na terenie kampusu:
. sztuka, rzemiosło i gry planszowe
. zawody sportowe (w tym mecz opiekunowie kontra uczniowie) i basen
. quizy i poszukiwanie skarbów
. warsztaty (afrykańskie bębny, umiejętności cyrkowe)
. talent-show i fantazyjny strój disco 

Szkoła zaleca kieszonkowe minimum 50 -70 GBP/tydz. Pierwszego dnia dzieci wpłacają depozyt na wypadek zniszczeń, 
zwracany na koniec kursu. 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła oferuje transfery ze wszystkich londyńskich lotnisk (ceny poniżej) w godzinach: 
przylot: 6:00 – 21:00, wylot najwcześniej od 9:00.

Londyn Heathrow W cenie kursu - przylot: 6:00 – 21:00, wylot najwcześniej od 9:00.
Londyn Gatwick £175   przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £170  przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £140  przejazd w jedną stronę 

*Dopłata do organizacji transportu dla dzieci podróżujących z opieką stewardesy około 50 GBP 


