
Szkoła CES – Oxford RUSKIN COLLEGE
wiek: 12 – 17 lat,  

Ośrodek czynny: 19.06 – 11.08.2023 (dni pobytu: niedziela - sobota)

 szkoła  z  wieloletnią  tradycją  i  doświadczeniem,
główny ośrodek działa od 1979 roku

 szkoła  posiada  także  inne  ośrodki  w  Anglii:  w
Londynie, Leeds, Worthing oraz w Kanadzie - w
Toronto oraz główną siedzibę w Dublinie, 

 szkoła  jest  akredytowana  m.in.  przez  British
Council, EnglishUK, ALTO

 kampus  mieści  się  w  dzielnicy  Headington,
zaledwie  10  minut  autobusem  od  centrum
Oksfordu

 kampus jest w typowym brytyjskim klimacie, ale
z  w  połączenou  z  nowoczesnymi  klasami,
kantyną  oraz  komfortowymi  pokojami.  Do
dyspozycji  uczniów jest  także  rozległy  zielonym
teren kampusu

 dwie  opcje  zakwaterowania:  w  kampusie  dla
max.  80  uczniów  i  u  pobliskich  rodzin
goszczących 

 idealne  miejsce  do  nauki  w  spokojnym  i
bezpiecznym otoczeniu  oraz do poczucia klimatu
wyjątkowego Oxfordu

 dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra
nauczycielska

 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek 
 nauka na 6 poziomach językowych 
 1 lekcja = 45 minut



Kurs językowy 

 20 lekcji (15 h) w tygodniu lekcje w godzinach  9:00 – 12:30 
lub 13:30 - 17:00

 grupy max. 15 – osobowe (zwykle 12)
 mix narodowościowy
 wszystkie poziomy zaawansowania 
 aktywna nauka w tym projekty, praca w grupach, odgrywanie ról,

debaty, gry
 na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

uczestnictwa, z określeniem poziomu językowego 

Zakwaterowanie 

Rodzina goszcząca
Szkoła oferuje zakwaterowanie u rodziny. Polecamy tę opcję jako najlepszy sposób na poznanie angielskiego stylu życia
z pierwszej ręki. Codzienne wspólne posiłki z gospodarzami zapewnią studentom możliwość prowadzenia swobodnej
rozmowy  w języku angielskim w  spontanicznych,  niewymuszonych sytuacjach.  Kolacja  odbywa się  zwykle  między
godziną osiemnastą a dziewiętnastą. Wszystkie rodziny zostały dokładnie wyselekcjonowane przez szkołę. Zapewniają
swoim gościom przebywanie w swobodnej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 

• 2-osobowe; gwarancja współlokatora o innej narodowości  
• wyżywienie: śniadanie, lunch (pakowany) i obiadokolacja 

Program zajęć pozalekcyjnych codziennie popołudniami i w dwa wieczór w tygodniu na kampusie / pozostałe wieczory
uczeń spędza z rodziną goszczącą – szczegóły poniżej - w przykładowym planie pobytu 

Pobyt na kampusie 
Zakwaterowanie na terenie kampusu Ruskin College, ok 10 minut komunikacją miejską od centrum miasta. Na terenie 
mieszka max 80 uczniów szkoły. 
W wyjątkowych sytuacjach i przy późnej rezerwacji pobytu szkoła zakłada możliwość zakwaterowania na Oxford 
Brookes University, 

• pokoje 2 osobowe (kilka pokoi 1 osobowych) z umywalką
• wspólne łazienki  
• wyżywienie:  pełne wyżywienie składające się ze śniadania, lunchu (suchy prowiant w dniu wycieczek)  oraz

kolacji
 

Program zajęć dodatkowych 

Program zajęć pozalekcyjnych codziennie po południu i  wieczorem. 
Doświadczeni opiekunowie towarzyszą młodzieży podczas zajęć dodatkowych. Szkoła w okresie letnim przygotowuje 
szeroką opcję zajęć popołudniowych, wieczornych oraz wycieczek. W cenie pobytu jedna wycieczka całodniowa w 
tygodniu i jedna wycieczka półdniowa, cztery zajęcia popołudniowe i wieczorne w zależności od opcji zakwaterowania. 



Przykładowy program tygodnia pobytu:
 

Podróż / transport  z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz na lotniska dopasowane do indywidualnych lotów kursanta. 
Dla uczniów w wieku 12-15 lat obowiązkowe wykupienie asysty przy odprawie lotniczej w dniu powrotu - 65GBP

Londyn Heathrow & Luton £155 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £195 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £205 przejazd w jedną stronę 


