
USA – Szkoły Publiczne J1 z opcjami wyboru 
 Rok szkolny lub semestr od września

wiek: od 15 do 18,5 lat w dniu wyjazdu  (15 sierpnia i
stycznia – graniczne daty urodzenia do kwalifikacji) 

czas trwania: semestr, rok szkolny  
typ szkoły: państwowe   

lokalizacja: opcja z wyborem lokalizacji lub bez
termin aplikacji: nie później niż 31 stycznia dla opcji z

wyborem lokalizacji i 15 marca bez wyboru 
zakwaterowanie: rodzina goszcząca, HB+

Opis Programu

Celem wzięcia udziału w programach High School za granicą, jest zawsze zapewnienie możliwości poznania ludzi z różnych kultur i
różnych stron świata, aby poznać różne punkty widzenia i sposoby życia. Zrozumienie międzykulturowe jest podstawowym krokiem
w promowaniu międzynarodowych przyjaźni i pokoju na świecie. 

ROK LUB SEMESTR SZKOLNY W USA – POBYT NA WIZIE J1 :

• W ramach programu J-1  Visa uczniowie aplikują na pobyty na 10 lub 5 -miesięcy – program roku szkolnego (zazwyczaj 
sierpień – maj) lub 5-miesięczny program semestralny (sierpień – grudzień lub styczeń – maj). Wszyscy uczniowie mają 
możliwość uczęszczania do szkoły publicznej lub prywatnej 

• Zakwaterowanie u amerykańskiej rodziny goszczącej, które są wolontariuszami 
• Nauka w amerykańskiej szkole średniej, duży wybór przedmiotów i elastyczność choć niektóre przedmioty mogą być 

wymagane np.: angielski, matematyka, historia / wiedza o społeczeństwie USA 
• Możliwość zapisanie się na zajęcie pozalekcyjne oferowane przez szkołę zgodne z zainteresowaniami ucznia np. zajęcia 

sportowe, agrarystyczne, muzyczne 
• 24h godzinne wsparcie lokalnego koordynatora 
• Wiza przyznawana jednorazowo bez możliwości podróżowania do „domu w Polsce” podczas trwania programu 

Wyjazd młodego człowieka do szkoły średniej w USA, ma na celu przybliżenie mu innej kultury,  nauczenie tolerancji i akceptacji
odmiennych tradycji  i nabranie płynności w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczniowie mieszkają u amerykańskich rodzin
goszczących i  uczęszczają do lokalnych szkół średnich.  Typowa rodzina goszcząca należy do amerykańskiej  klasy  średniej  i  chce
podzielić się swoim życiem i domem z uczniem (czasem dwoma) z innego kraju. Każda rodzina jest wyjątkowa i każda jest inna.
Uczeń decydujący się na ten program musi mieć świadomość, że po przyjeździe staje się członkiem tej rodziny i poza korzyściami z
tego płynącymi będzie miał także obowiązki. Należy liczyć się z tym, że podczas takiego wyjazdu standard zamieszkania może być
nieco inny od tego, do jakiego uczestnik jest przyzwyczajony w swoim domu rodzinnym. 
Poza  standardowym  programem  nauczania  szkoły  zwykle  oferują  program  zajęć  pozalekcyjnych  (zwykle  zajęcia  sportowe  i
muzyczne, czasem inne, np. fotografia, wolontariat). Udział w zajęciach dodatkowych to doskonała okazja do zintegrowania się z
otoczeniem i zaprzyjaźnienia z amerykańskimi rówieśnikami.
W standardowej wersji programu uczeń nie ma wpływu na wybór lokalizacji placementu. Istnieje jednak możliwość dokupienia 
dodatkowej opcji i określenia swoich preferencji odnośnie placementu. 

Edukacja

Szkoły nie mają ściśle określonych zasad co do klasy, do której
zostanie zapisany uczeń z zagranicy. Osoby będące na wymianie
zwykle mogą dokonywać wyboru przedmiotów pomiędzy: język
angielski  (Grammar,  Writing,  Literature,  Theater  itp.),
wychowanie fizyczne (z kursami higieny i medycyny), przedmioty
przyrodnicze  i  matematyka,  nauki  o  społeczeństwie  (z  historią
Stanów  Zjednoczonych  i  konstytucją  USA,  biznes,  psychologia,
filozofia, projektowanie przemysłowe, ekonomia i inne. 
Uzyskanie High School Diploma (równoważnik polskiej matury)
zależy od decyzji dyrektora szkoły, ale uczestnicy programów na
wizie J1 z reguły nie mają szansy na uzyskanie dyplomu. Podczas
pobytu w Stanach Zjednoczonych można we własnym zakresie
starać  się  o  zdawanie  egzaminu  SAT  (Scholastic  Assessment
Test),  ale nie wolno pod żadnym pozorem wywierać presji  na
władze szkolne.



Opcje do wyboru 

• Uczeń  ma możliwość  wyboru  tylko  jednej  dodatkowo
płatnej  opcji  preferencji,  w  przypadku  niespełnienia
preferencji opłata będzie zwrócona.

• Spełnienie  wybranej  opcji  wyłącznie  w  przypadku
przesłania  kompletnej  aplikacji  lub  jeśli  uczeń  zdąży  z
uzupełnieniem braków przed 31 stycznia.

• Opłata  wyboru  jest  nierefundowana  w  przypadku
rezygnacji z opcji lub z całego programu.

• Opłata wyboru nie jest zwracana jeśli  uczeń w trakcie
programu  zmienia  lokalizację  i  nie  ma  gwarancji
placementu w tej samej okolicy. 

1. Wybór stanu z listy poniżej, obok nazwy stanu wymieniona jest kwota dopłaty w USD.
• AZ Arizona, AL Alabama, CO Colorado, GA Georgia, IL Ilinois, IN Indiana, MI Michigan, MN Minnesota, NC North Carolina, 

NV Nevada, NE Nebrasca, NC North Carolina  OH Ohio ,OK Oklahoma, SC South Carolina, TN Tennessee, TX Texas, VA 
Virginia, WI Wisconsin - 1500 USD

• CA California, OR Oregon, WA Washington - 2000 USD 
• FL Florida, HI Hawai, Alaska – 2500 USD

2. Wybór regionu, w tej opcji uczeń nie wybiera konkretnego stanu tylko region, który składa się np. z kilku stanów.

  Central (Centrum USA): 1000 USD Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, 
No. Dakota, Oklahoma, So. Dakota, Texas, and Wyoming

  Eastern US (Wschód USA): 500 USD Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, DC, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, 
Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, 
New Jersey, New York, No. Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, So. Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, West 
Virginia, Wisconsin 

  Western US (Zachód USA): 500 USD Arizona, Alaska, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, 
New Mexico Nevada, No. Dakota, Oklahoma, Oregon, So. Dakota, Texas, Utah, Washington, Wyoming 

  Great Lakes (obszar Wielkich Jezior): 1000 USD Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin 

  Mountain States (Stany z górami): 1000 USD Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming 

  North East States (Północny Wschód USA): 1500 USD Connecticut, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, New Hampshire, New York, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Wisconsin 

  Warm States (ciepłe lokalizacje): 1000 USD Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, New 
Mexico, Nevada, No. Carolina, Oklahoma, So. Carolina, Tennessee, Texas 

  Pacific (rejon Pacyfiku): 1500 USD  California, Oregon, Washington

  SMALL TOWN CHOICE: 1000 USD małe miasteczko z populacją mniejszą niż 25 tys mieszkańców

  METRO CHOICE (Blisko większych metropolii): 1500 USD. Placement w max odległości do 25 km od miasta z liczbą 
ludności 50 tys mieszkańców lub więcej. 

3. Wybór jednego konkretnego miasta lub okolicy.
A. Lista miast do wyboru w opcji za 2000 USD -  uwaga uczeń może być umieszczony w odległości do 35 km od tego
miasta. 
Atlanta GA,  Chicago IL, College Station TX , Columbia SC, Corpus Christi TX, Collumbus OH, Dallas TX , Ft Collins CO,  Grand
Rapids MI,Hilsboro  OR, Houston TX, Milwaukee OH, Minneapolis MN,  Oklahoma City OK,   San Antonio TX , Spokane WA,
St. Louis MO, Traverse City, MI, Portland OR, Salt Lake City , Tri Citi es WA, 
B. Lista miast lub popularnych obszarów do wyboru w opcji za 2500 USD
Seattle WA, Bay Area/ Silicon Valley (okolice San Francisco), Southern California (okolice Los Angeles, San Diego, Brawley)

4. TOP 10 %. 1500 USD. Wybór placementu w najlepszych państwowych szkołach, należących do top 10% w USA. Opcja dostępna
dla uczniów bardzo zmotywowanych i z wysokimi osiągnięciami w nauce. 
5. Placement w pokoju 1-osobowym. 1500 USD. Uwaga taka opcja nie wyklucza, że u tej samej rodziny będzie również inny uczeń z
wymiany.
6. Gap Year: 2500 USD Uczeń po ukończeniu szkoły średniej w swoim kraju. Uwaga granica wieku 18,5 lat w momencie przyjazdu na
program.
7. Late start lub Early departure: 1500 USD Opcja zapewniająca placement w szkołach, gdzie rok szkolny zaczyna się po 20 sierpnia
lub kończy w Maju.



Wymagania: Koszt programu:

• Rozmowa  kwalifikacyjna  z  doradcą
edukacyjnym  JPEdukacja  zakończona
wynikiem pozytywnym.

• Dobre  oceny  na  świadectwach  z  3
ostatnich lat.

• Odpowiednia  znajomość  języka
angielskiego  (min.  3-5  lat  nauki  w
szkole)  potwierdzona  wynikiem  testu*
ELTIS 222 pkt lub więcej. 

• Wypełnienie  aplikacji  w  języku
angielskim

Dodatkowe  wymagania  dla  uczniów z  wyborem
lokalizacji:

• Średnia ocen 4.5 lub wyższa

• Wynik testu ELTIS 233 pkt lub więcej dla
placementów w Kalifornii

• Bardzo  dobry  stan  zdrowia,  brak
wcześniejszych problemów medycznych,
brak alergii, ani wymagań dietetycznych.

*  trwający  około  90  minut  test  z  języka  angielskiego
mający na celu ustalenie, czy uczeń, który nie pochodzi z
krajów  anglojęzycznych  zna  język  na  tyle  dobrze,  aby
poradzić sobie w szkołach średnich w USA; test wstępny
można  wykonać  on-line,  ale  pod nadzorem pracownika
JPEdukacja.

• rok szkolny od sierpień/wrzesień 2023: 8750 USD
aplikacje przesłane do 30.12.22 : 8550 USD

• semestr od września'23/od stycznia'24: 7500 USD
aplikacje przesłane do 30.12.22 wyjazd od wrześni: 7295 USD
aplikacje przesłane do 30.09.23 wyjazd od stycznia: 7295 USD

Dodatkowe  rabaty  dla  uczniów  z  bardzo  dobrymi  stopniami  i
osiągnięciami. 

Opłaty dodatkowe: 
- Opłata rejestracyjna 600 PLN
- Opłata wizowa J1 160 USD i SEVIS 220 USD - bezzwrotne
- Wybór lokalizacji lub opcji dla kompletnych aplikacji złożonych przed 31.01.2023
za dopłatą wg cennika powyżej.
- Opłata za późne zgłoszenie po 31.03 lub 30.09:  500 USD 
- Opłata za odrzucenie placementu 500 USD, 
- Koszty biletów lotniczych 3-6 tys PLN
- Kieszonkowe 250-300 USD/miesiąc
- Soft Landing Camp w Nowym Jorku  dla nowych uczniów na wymianie - 3  dni
wprowadzenie i zwiedzanie NY -  790 USD
-  Inne  możliwe  koszty:  lunch  w  szkole,  opłaty  za  mundurek,  egzaminy,
podręczniki, szafkę, wycieczki lokalne.
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