
St. Giles Summer – Londyn - UCL & University of Westminster 
uczestnicy kursów: 12-17 lat

2 lipca – 6 sierpnia 2023 pobyt: niedziel-niedziela

 St.  Giles  Summer  należy  do  znanej  sieci  szkół  z  60-
letnim doświadczeniem 

 Placówka na najwyższym poziomie, inne letnie  ośrodki
zlokalizowane  są  m.in.  w  Oxfordzie,  Canterbury  i
Brighton.  Zwycięzca  prestiżowej  nagrody  Star  Award
2022 

 Jest członkiem English UK i posiada akredytację British
Council  do  nauczania  języka  angielskiego  jako  języka
obcego.  

 Letni  ośrodek  w  Londynie  to  pobyt  na  dwóch
prestiżowych  uniwersytetach.  Zakwaterowanie
znajduje się w Campbell House, części światowej sławy
University  of  London.  Sale  lekcyjne  znajdują  się  na
nowoczesnym  Westminster  University,  siedzibie
Westminster Law School.

 Zakwaterowanie  w  bliskiej  odległości  od  głównych
atrakcji miasta, 10 min od West End  i sal lekcyjnych. 

 Doświadczona  i  wykwalifikowana  kadra  nauczycielska
realizuje zajęcia przez zabawę w ciekawy sposób, dostosowany do grupy wiekowej najmłodszych
uczestników

 Program  atrakcji  pozalekcyjnych  jest  urozmaicony  i  bardzo  ciekawy,  dzieci  i  młodzież  mają
zapewnione liczne zajęcia sportowo-kulturalne

 Wyjątkowy program  English Plus Coding – 5 popołudniowych  lekcji tematycznych 

 Opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę.



Kurs językowy

Kursy języka angielskiego dla  młodzieży prowadzą tylko doświadczeni  i  przyjaźni  nauczyciele  .  Zajęcia umożliwiają
indywidualne podejście, jednocześnie zapewniając doskonałą mieszankę narodowości i osobowości, tworząc idealne
warunki do nauki. 

 20 lekcji w tygodniu 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy z podziałem na grupy wiekowe: 12 -17 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 1 lekcja = 50 minut 

Opcja  English Plus Coding
Zajęcie około 5 godzin tygodniowo w godzinach popołudniowych. Uczniowie mogą wybrać te opcje na
jako sposób na personalizację swojego kursu. Główne zagadnienia zajęć: poznaj kodowanie - naucz się podstaw 
kodowania i  umiejętności programowania. Bez opłat dodatkowych 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu Campbell House, w pokojach 1 osobowych w każdym pokoju umywalka. Wspólna
łazienka jedna na 6 pokoi.  Pełne wyżywienie 3 posiłki dziennie Suchy prowiant w trakcie wycieczek szkolnych.  

 pokoje 1 osobowe, 
 pełne wyżywienie
 WIFI 
 pierwszego dnia pobierany depozyt zwrotny 100 GBP 

Program zajęć dodatkowych

Szkoła organizuje liczne popołudniowe i wieczorne atrakcje. W ofercie szereg zajęć  w tym dyskoteki, wieczory filmowe,
karaoke,  pokazy  talentów,  kręgle.  Dwie  całodniowe  i  dwie  półdniowe  wycieczki  w  tygodniu.
wycieczki m.in.  do London Eye, rejs po Tamizie i The Tower of London. Szczegółowy plan zajęć na każdy tydzień pobytu
dostępny u doradcy JPEdukacja. Przykładowy plan pobytu 1 tydzień poniżej



Podróż / transport z i na lotniko 

Przyjazd / wyjazd – niedziela. Szkoła organizuje transport z londyńskich lotnisk – przejazd indywidualny – dowolna
godzina:  

Londyn Heathrow £85 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £105 przejazd w jedną stronę 

Możliwość  zmówienia  transportu  busem szkolnym.   Uczniowie  będą  podróżować  z  innymi  uczniami  i  pod opieką
dorosłych  minibusem, który wyjedzie z lotniska o godzinie 16:00 w niedzielę i  wyjeżdża z centrum w każdą niedzielę o
8 rano, aby wrócić na lotnisko. Koszt transportu w dwie strony 100 GBP (bardzo limitowane miejsca) 


