
Stafford House – Chicago

• Stafford House School of English należy do średniej wielkości sieci szkół z 60- letnim 
doświadczeniem, dobrej jakości nauczaniem i nowocześnie wyposażonymi budynkami. 

• Inne szkoły w USA zlokalizowane są w Bostonie, San Francisco, San Diego.
• Szkoła Stafford House Chicago znajduje się na South Michigan Avenue (332 South Michigan Ave, Ste 

500 Chicago), po drugiej stronie ulicy od Grant Park i Buckingham Fountain oraz w pobliżu od The 
Art Institute of Chicago. 

• Dzięki łatwemu dostępowi do środków transportu publicznego nie ma części Chicago, do której nie 
można łatwo dotrzeć ze szkoły języka angielskiego Staffordhouse.

• Budynek szkoły został niedawno odnowiony, posiada 14 klas z interaktywnymi tablicami, pokój 
relaksu,  kuchnię dla uczniów, salę nauki własnej z komputerami, bezpłatne WiFi na terenie szkoły

• bardzo dobry mix narodowościowy (uczniowie z takich krajów jak: Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, 
Japonia, Korea, Arabia Saudyjsa, Tajwan, Tajlandia, Turcja), wykwalifikowana i doświadczona kadra 
nauczycielska  sprawiają, że nauka w tej szkole jest bardzo efektywna

• kurs można zacząć w każdy poniedziałek, zajęcia rozpoczynają się testem kwalifikującym do 
odpowiednich grup językowych

• międzynarodowe grupy zwykle 11-osobowe (maksymalnie 15 osób w klasie)
• szkoła dysponuje nowoczesnym portalem do nauki własnej poza klasą, po zapisaniu na kurs, uczeń 

otrzyma dane logowania i będzie również mógł korzystać z tych materiałów on-line. 
• 1 lekcja = 45 minut
• główne atrakcje w Chicago to: • Cloud Gate (Fasolka) • Art Institute of Chicago • Navy Pier • 

Millenium Park • Lincoln Park Zoo



Oferowane kursy 

 General English:

• Essential English: 20 lekcji  tygodniowo = 15 godzin, bez wizy
• Standard English: 25 lekcji tygodniowo = 19 godzin
• Intensive English: 30 lekcji tygodniowo = 23 godzin

◦ na kursach 25, 30 lekcji/tydz zajęcia poranne są ogólne a  popołudniowe w postaci tematycznych 
modułów dobieranych wg potrzeb ucznia, np. nacisk na gramatykę, na dyskusję, na wymowę, na 
przygotowanie do certyfikatu, na Social media, wystąpienia publiczne itd. 

◦ kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek, (lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku)
◦ wszystkie poziomy zaawansowania, możliwe lekcje popołudniowe
◦ minimalny wiek: 16 lat 

University Preparation: 

 25,  30 lekcji  tygodniowo (od poniedziałku do piątku)
 kursy krótko i długoterminowe nastawione na przygotowanie

akademickie
 poziomy od Intermediate +
 max 15 osób w grupie (zwykle 11), min. 16 lat 

Przygotowanie do certyfikatów  TOEFL 

 terminy rozpoczęcia: dostępne u doradców JPEdukacja
 25, 30 lekcji tygodniowo (od poniedziałku do piątku)
 poziomy od Intermediate (w zależności od egzaminu)
 max 14 osób w grupie (zwykle 10), min. 16 lat
 dodatkowa opłata za egzaminy np. FCE ok 400 USD

Business English: 

• kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
• poziomy od Intermediate do Proficiency
• 25, 30 lub 35 lekcji w tygodniu
• max 14 osób w grupie (zwykle 10), min 18 lat

Profesjonalne kursy biznesowe: 

• kursy 4-tygodniowe rozpoczynają się konkretnych terminach:
◦ Marketing  6.01, 30.03, 22.07, 14.09, 7.12
◦ Business Management  2.03, 25.05, 17.08, 9.11 
◦ Project Management 3.02, 27.04, 20.07, 12.10

• poziomy od Upper Intermediate 
• 25, 30 lekcji w tygodniu
• max 14 osób w grupie (zwykle 10), min 18 lat

One – to – One English:
• kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
• wszystkie poziomy zaawansowania: od Beginners do Proficiency  min. 
• 5 lekcji w tygodniu
• możliwość łączenia z innymi kursami w tej szkole 
• lekcje projektowane indywidualnie, dopasowane ściśle do potrzeb uczestnika



Oferowane zakwaterowanie

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej                                                                                                                                  
To doskonała okazja do ćwiczenia angielskiego w codziennej rzeczywistości i  możliwość poznania amerykańskiej 
kultury i zwyczajów. 

• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, pokoje 2-osobowe dostępne tylko dla uczniów 
podróżujących razem

• rodziny zlokalizowane zwykle 45-60 minut od szkoły transportem publicznym, dostępne opcje 
wyżywienia:HB czyli ze śniadaniem i obiadokolacją 

Automatic Lofts Apartaments + 18 lat 
• Pokoje 1 osobowe w apartamencie  max 4 osobowym 
• Łazienka, salon z aneksem jako część wspólna w apartamencie
• Opcja bez posiłków, kuchnia w pełni wyposażona, a w holu

automaty z przekąskami
• Najlepszy akademik w Chicago nowoczesny, łatwo nawiązać

znajomości: na miejscu, recepcja, centrum fitness, sala
komputerowa, pralnia na monety, cześć wspólna ze stołem
bilardowym i pingpongowym

• w pokojach bezpłatny Internet 
• 15  minut szybkim pociągiem od szkoły pieszo od szkoły

Chicago Geteway Hostel  + 18 lat  
• pokoje 1 osobowe z lub bez łazienki  
• opcja ze śniadaniem lub bez posiłków, wspólna kuchnia do

dyspozycji uczniów
• w budynku sala komputerowa z dostępem do internetu, bilard,

sala telewizyjna i jadalnia, bezpłatny Internet . 
• ok. 25 minut komunikacją od szkoły

•



Hostelling International  + 18 lat  
• lokalizacja w centrum miasta
• pokoje 4- osobowe  bez łazienki  
• opcja ze śniadaniem lub bez posiłków, wspólna kuchnia do dyspozycji uczniów
• w budynku sala komputerowa z dostępem do internetu, bilard, sala kinowa, bezpłatny Internet . 
• ok. 5 minut pieszo od szkoły
• dodatkowo mieszkańcy maja dostęp do szerokiej oferty wycieczek w atrakcyjnych cenach

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Istnieje możliwość zamówienia odbioru i dowozu z/na następujące lotniska (cena za transfer w jedną stronę):
O'Hare 140 USD. O szczegóły pytaj doradców JPEdukacja.

Program zajęć dodatkowych 

Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji.  Program zajęć na dany tydzień prezentowany jest  w
szkole na początku tygodnia. Część oferowanych zajęć  objęta jest dodatkową opłatą np. weekendowe wycieczki
lub przedstawienia.  Wspólne wyjścia na koncerty, mecze piłki nożnej, kluby dyskusyjne  są często bezpłatne. 


