
Szkoła Select English - Cambridge  

• bardzo dobry poziom nauki w atrakcyjnej cenie 
• szkoła posiada akredytację British Council, jest członkiem English UK; 
• zlokalizowana jest na terenie kampusu z dużym ogrodem na Station Road, w odległości krótkiego spaceru od

centrum miasta;  
• doskonała lokalizacja aby poczuć atmosferę uniwersyteckiego Cambridge i być z dala od codziennego zgiełku

miasta; 
• 16 przestronnych sal lekcyjnych, 2 sale multimedialne,  wspólny pokój dla studentów na relaks, a w grodzie

miejsce do grillowania oraz boisko do koszykówki i stół do tenisa; 
• dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, wszyscy nauczyciele posiadają certyfikaty EFL;
• Data rozpoczęcia kursu to każdy poniedziałek miesiąca,  zajęcia rozpoczynają się testem kwalifikującym do

odpowiednich grup językowych
• międzynarodowe grupy, max 14 osobowe



Oferowane kursy 

Kursy: General English 
Kurs  ogólny  przeznaczony  jest  dla  tych  uczestników  którzy  chcą  opanować  praktyczne  wykorzystanie  czterech
umiejętności (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) w codziennych sytuacjach. Oprócz podręczników, nauczyciele
uzupełniają zajęcia z autentycznych źródeł, takich jak gazety, z internetu i filmów wideo. Zajęcia mają miłą i przychylną
atmosferę, dewizą zajęć jest  przyjemna i efektywna nauka

• Minimalny wiek uczestników: 16 lat
• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania
• Liczba osób w grupie: max. 12 (zwykle nie więcej niż 10) 
• Liczba lekcji w tygodniu:

20 zajęcia od 9:00 do 12:15 od poniedziałku do piątku
28 zajęcia od 9:00 do 14:45 od poniedziałku do czwartku i w
piątek lekcje do 12:15

Zajęcie indywidualne 
Lekcje indywidualne to gwarancja bardzo szybkich postępów w nauce. To idealne dopasowanie tematyki programu do 
potrzeb ucznia. 
Lekcje indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu. 

Kurs: IELTS Exam Preparation
IELTS to Międzynarodowy English Language Testing System, przeznaczony dla ludzi, którzy chcą studiować w kraju, w
którym  język  angielski  jest  językiem urzędowym.  Wyniki  testów  IELTS  uznawane  są  przez   uczelnie  i  organizacje
zawodowe  w  Wielkiej  Brytanii,  USA,  Australii,  Nowej  Zelandii  i  na  całym  świecie.  Test  złożony  jest  z  czterech
komponentów: słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie.

• Minimalny wiek uczestników: 16 lat
• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania
• Liczba osób w grupie: max. 12 (zwykle nie więcej niż 10) 
• Liczba lekcji w tygodniu – program łączony 

20 zajęcia od 9:00 do 12:15 od poniedziałku do piątku zajęcia
ogólne
od 13:15 do 15:45 przygotowanie do IELTS (bez zajęć w piątek) 
wg informacji poniżej

09:00 – 09:45 Lesson 1 │ General English
09:45 – 10:30 Lesson 2 │ General English

10:30 – 10:45 Break

10:45 – 11:30 Lesson 3 │ General English
11:30 – 12:15 Lesson 4 │ General English

12:15 – 13:15 Lunch Break

13:15 – 14:00 Lesson 5 │IELTS bez zajęć w piątek 
14:00 – 14:45 Lesson 6 │IELTS bez zajęć w piątek 

14:45 – 15:00 Break

15:00 – 15:45 Lesson 7 │ IELTS bez zajęć w piątek 



Oferowane zakwaterowanie
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej
Zakwaterowanie  u  rodziny  goszczącej  to  doskonały  sposób  na  bliższe  poznanie  kultury  brytyjskiej  oraz  możliwość
ćwiczenia  języka  angielskiego  w  nieformalnych  sytuacjach.             
Wszystkie rodziny są starannie dobierane i regularnie kontrolowane. Większość rodzin mieszka w odległości pieszego
dystansu od szkoły lub krótkiej jazdy autobusem.

• Zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem  i obiadokolacją;

Rezydencje szkolne tylko latem 
Rezydencje  studenckie  to  rozwiązanie  dla  wszystkich  poszukujących  odrobiny  niezależności.  Ze  względu  na
międzynarodowe środowisko to także doskonała okazja na zawarcie przyjaźni z obcokrajowcami oraz poznania różnic
kulturowych.

• rezydencje zlokalizowana są w odległości krótkiego spaceru od szkoły 

• dostępna przez cały rok dla uczniów w wieku od 18 lat wzwyż 

• pokoje 1-osobowe

• pokoje  z prywatnymi łazienkami lub wspólne łazienki na piętrze 

• bezpłatny dostęp do internetu 

• wspólny salon z TV i komputerem 

• opcja bez wyżywienia, na miejscu kuchnia (na 5-6 studentów)

Hotele 
Jeśli cenisz sobie niezależności możesz wybrać zakwaterowanie w hotelu lub pensjonacie. Możemy zorganizować taka
opcję zakwaterowania w bliskiej odległości od szkoły – o szczegóły zapytaj w JPEdukacja.

Program zajęć dodatkowych 
Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji odbywających się na miejscu lub wycieczek (głównie w weekendy 
za dodatkową dopłatą). Pierwszego dnia kursu - poniedziałek - dla wszystkich nowych studentów bezpłatna wycieczka 
po mieście z przedstawicielem szkoły. 
Tablica informacyjna z planem atrakcji:



Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz z/na następujące lotniska:
Gatwick Airport: 165 GBP (w jedną stronę)
Heathrow Airport: 150 GBP (w jedną stronę)
Luton Airport:  105 GBP (w jedną stronę)
Stansted Airport:  95 GBP (w jedną stronę)


