
Szkoła CES – Worthing 
wiek 12 – 17 lat,  

Ośrodek czynny: 19.06- 11.08.2023 (pobyt: niedziela - sobota)

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

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

 szkoła  posiada  akredytację  British  Council,
EnglishUK, ALTO i inne

 Worthing  to  piękne  nadmorskie  miasteczko  na
południowym wybrzeżu Anglii, zaledwie 20 minut
pociągiem od Brighton. 

 CES  Worthing  oferuje  doskonałe  warunki  dla
młodych  uczniów.  W  tym  spokojnym,  typowo
angielskim  miasteczku  można  ćwiczyć  i
doskonalić swoje umiejętności językowe 

 nauka i  program zajęć pozalekcyjnych na ternie
szkoły Worthing College 

 doskonałe wyposażenie i komfortowe warunki  -
idealne  miejsce  do  nauki  w  spokojnym  i
bezpiecznym otoczeniu  

 dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra
nauczycielska

 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek 
 nauka na 6 poziomach językowych 
 możliwość  rezerwacji  kursu  intensywnego  26

lekcji w tygodniu 
 1 lekcja = 45 minut



Oferowany kurs

 20 lekcji (15 h) w tygodniu lekcje w godzinach  9:00 – 12:30 
 grupy max. 15 – osobowe (zwykle 12) 
 mix narodowościowy
 wszystkie poziomy zaawansowania poza całkowicie początkującym
 aktrywna nauka w tym projekty, praca w grupach, odgrywanie ról,

debaty, gry
 na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje certyfikat

potwierdzający udział  w kursie z określeniem poziomu
językowego 

 możliwość zamówienie dodatkowych 6 lekcji w tygodniu / lekcje w grupach 

Oferowane 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  studentowi  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: śniadania, lunche i obiadokolacje 
• za dodatkową opłatą możliwość zamówienia specjalnej diety

Program zajęć dodatkowych 

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  Przykładowy program pobytu 
powyżej. 

Przykładowy program tygodnia pobytu:



Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz na lotniska Heathrow oraz Stansted. Ewentualne transfery z innych lotnisk należy 
uzgodnić ze szkołą przed zakupem biletów. 
Dla uczniów w wieku 12-15 lat obowiązkowe wykupienie asysty przy odprawie lotniczej w dniu powrotu - 65GBP

Londyn Heathrow £160 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £195 przejazd w jedną stronę 


