
Szkoła CES – Oxford 
Grupa wiekowa 12 – 17 lat,  Ośrodek czynny: 24.06-09.08.2019

 szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, główny ośrodek działa od 1979 roku
 szkoła posiada także  ośrodki w innych miastach w Anglii, Irlandii i Kanadzie
 szkoła posiada akredytację British Council, EnglishUK, ALTO i inne
 Oxford to wyjątkowe miasto, które koniecznie trzeba odwiedzić i poczuć jego wyjątkowy

klimat i atmosferę 
 szkoła zlokalizowana jest w malowniczej wiosce  Wheatley na przedmieściach miasta, 20

minut od centrum Oxford w spokojnej okolicy 
 do  dyspozycji  uczniów  15  nowocześnie  urządzonymi  salami  lekcyjnymi,  czytelnią-

biblioteką,  salą  komputerową  z  12  komputerami  i  dostępem  do  tabletów,  kuchnią
studencką, pomieszczeniem rekreacyjnym z grami oraz dużym, typowo angielski budynek
z uroczym ogrodem  

 dobrze wykwalifikowana i  doświadczona kadra nauczycielska,  w tym samym budynku
szkoła oferuje również kursy dla dorosłych 

 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek 
 1 lekcja = 45 minut



Oferowane kursy 
Young Learners Programme

 20 lekcji (15 h) w tygodniu - kurs standardowy lub 
27 lekcji ( 20,25h) w tygodniu - kurs intensywny 

 grupy max. 15 – osobowe (zwykle 12)
 mix narodowościowy
 wszystkie poziomy zaawansowania poza całkowicie

początkującym

Szkoła  od kilku lat realizuje letnie kursy dla młodzieży. Poranne
zajęcia dzielą się na dwie sesje:

 od  9:30  do  10:45  koncentruje  się  na  gramatyce  i
umiejętności pisania w języku angielskim,  

 od 11:00 do 13:00 skupia się na konwersacji

Szkoła przykłada dużą wagę do pracy nad wybranym projektem (np. gazetka szkolna, przygotowanie przedstawienia,
reportażu itp.)  oraz  poznania  kultury i  historii  Wielkiej  Brytanii poprzez  dobór  odpowiednich  zajęć  absorbujących
młodych uczestników.

Oferowane zakwaterowanie

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej
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, co nie ogranicza gościa w udziale w zajęciach pozalekcyjnych. Wszystkie rodziny
zostały  poddane  starannemu  procesowi  selekcji,  aby  zapewnić  swoim  studentom  przebywanie  w  swobodnej,
przyjaznej i  rodzinnej atmosferze. Mamy rodziny w odległości  spaceru od szkoły w Wheatley (piesza odległość od
szkoły) lub w Thame, zaledwie 15 minut jazdy autobusem. 

Pokoje: 2-osobowe; gwarancja współlokatora o innej narodowości (u jednej rodziny może mieszkać max 4 uczniów)
Posiłki: śniadania, lunche i obiadokolacje 

Program zajęć dodatkowych 

Doświadczeni opiekunowie towarzyszą młodzieży podczas zajęć dodatkowych. Szkoła w okresie letnim przygotowuje 
szeroką opcję zajęć popołudniowych, wieczornych oraz wycieczek. Szczegółowy plan zajęć dodatkowych dostępny u 
doradcy JPEdukacja.

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz na lotniska , koszt transportu z 
Heathrow 280 GBP w dwie strony 
Gatwick 340 GBP w dwie strony 

UWAGA organizacja transportu dla lotów z opieką stewardessy dopłata 55 GBP w jedną stronę. 


