
USA – Szkoły Publiczne – Rok szkolny lub semestr wiza F1

wiek: od 14 do 18,5 lat w dniu wyjazdu  
czas trwania: semestr, rok szkolny  
typ szkoły: państwowe głównie    

lokalizacja: cały kraj 
termin aplikacji: 15 grudnia na semestr letni lub rok, 
15 października na semestr zimowy 
zakwaterowanie: rodzina goszcząca, FB

Opis Programu 
Wyjazd  młodego  człowieka  na  rok  szkolny  do  Stanów
Zjednoczonych  ma  na  celu  przybliżenie  mu  innej  kultury,
nauczenie tolerancji i akceptacji odmiennych tradycji i nabranie
płynności w posługiwaniu się językiem angielskim.
Uczniowie  zamieszkują  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.
Zasady i reguły programu są podobne do popularnych wyjazdów na wizie J1. Zasadnicze różnice to:

– Uczeń może aplikować bezpośrednio do 12 klasy i mieć możliwość w ciągu roku otrzymania dyplomu HSD -
dyplom ukończenia szkoły średniej HSD wraz ze zdanym egzaminem SAT (lub ACT) upoważnia do aplikowania
na studia w USA oraz w innych krajach w tym w Polsce.

– Uczeń którego aplikacja została zaakceptowana ma 100 % gwarancje, że zostanie mu zaoferowana szkoła i
rodzina goszcząca w USA

– Większość rodzin goszczących przyjmuje po 2 uczniów z programu, drugi uczeń zawsze z innego kraju 
– Możliwość aplikowania / pozostania w tej samej szkole na kolejny rok edukacji (opcja dostępna w szkołach

prywatnych) 
– Możliwość nauki w szkołach o wysokim poziomie edukacji.
– Wiza F1 daje możliwość wielokrotnego przekraczania granicy, uczestnik programu jeśli ma takie życzenie może

spędzić np. święta Bożego Narodzenia w Polsce. 
– Możliwość złożenia do 3 dodatkowych życzeń w tym np. konieczność uczęszczania do 12 klasy, wybrany sport,

inne  zajęcia.  Szczegółowa  lista  wyboru  jest  w  aplikacji,  poniżej  poglądowy  zestaw  dostępnych  opcji  ale
każdorazowo należy potwierdzić czy dana opcja jest jeszcze dostępna. 

 Public School Choices
– Język: francuski, hiszpański, niemiecki
– Sport Soccer, American Football, Tennis, Golf, Basketball, Track & Field Soccer, American Football, Tennis,

Basketball, Track & Field, Cheerleading, Volleyball (dziewczynki)
– Drama/Theatre, Art, Music 
– AP Calculus, AP Physics, AP Biology 
– Czy szkoła z wysokim poziomem edukacyjnym? : Tak/Nie 

Edukacja
Szkoły nie mają ściśle określonych zasad co do klasy, do której zostanie zapisany uczeń z zagranicy. Jeśli życzeniem
ucznia  jest  uczęszczanie  do  12 klasy  już  na etapie  aplikacyjnym zostaje  zweryfikowana taka możliwość.  Pozostali
uczniowie dopiero po przyjeździe do USA są kwalifikowani do odpowiedniej klasy.   W szkołach średnich są zwykle
uczniowie  9-12  klasy.  Dla  ucznia  z  zagranicy  nie  ma  dużego  znaczenia  na  który  rocznik  zostanie  finalnie
zakwalifikowany. Zgodnie z amerykańskim systemem edukacji uczniowie muszą w ciągu 4 lat szkoły średniej zaliczyć



odpowiednią ilość przedmiotów / zdobyć odpowiednie kredyty. Może się tak zdarzyć, że uczeń będący w 10 klasie
będzie miął zajęcia z uczniami starszymi i młodszymi. 
Dość duży wybór przedmiotów w szkole. Czasem uczniowie mają podane kilka przedmiotów jako obowiązkowe np.
historia US, angielski, matematyka, geografia. Uczniowie mają około 7-8 lekcji dziennie. 
Bardzo  ważnym  elementem  edukacji  w  szkole  średniej  w  USA  są  dodatkowe  cluby  i  zajęcia,  również  sportowe.
Zachęcamy wszystkich uczniów do zapisywania się na zajęcia pozalekcyjne. Udział w dodatkowych zajęciach to nie tylko
doskonała okazja na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, ale również szansa na dodatkowe znajomości i aktywnie
spędzony czas po lekcjach.

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*
SLEP lub ELTIS.

• Nieukończenie szkoły średniej w Polsce

• Wypełnienie aplikacji on- line w języku
angielskim ( w aplikacji wymagane będą
referencje  od  nauczycieli  oraz
informacja  zdrowotna)  oraz  dołączenie
kopi paszportu ucznia. 

* 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.

• rok szkolny od sierpień/wrzesień 2023: 20 450 USD 
• semestr  szkolny  od  sierpień/wrzesień  lub  od

styczeń/luty 2024: 15 950 USD *
*  Za dodatkową opłatą  możliwość  wybrania  konkretnej  szkoły
(z  uwzględnieniem  np.  oczekiwań  ucznia  co  do  pobytu  w
wybranej części USA) 

Opłaty dodatkowe: 
-   Opłata rejestracyjna 200 USD i 600 PLN (bezzwrotna) 
-   Opłata wizowa F1 160 USD i SEVIS 350 USD
-   Koszty biletów lotniczych 3-5 tys PLN
-   Kieszonkowe 250-300 USD/miesiąc
-  Inne  możliwe  koszty:  lunch  w  szkole,  opłaty  za  mundurek,  egzaminy,
podręczniki,  szafkę,  wycieczki  szkolne  oraz  wycieczki  oferowane  przez
organizatora
-  Wg  przepisów  na  dzień  sporządzenie  oferty  wymagany  test  na  Covid19
wykonany przed wylotem ucznia. 

Warunki płatności i rezygnacji 
1. wraz ze złożeniem kompletnej aplikacji uczestnik wpłaca 250 USD (opłata rejestracyjna) i 600 PLN opłata 

aplikacyjna (bezzwrotna)
2. 50 % finalnej opłaty za program uczestnik wpłaca na podstawie faktury po otrzymaniu listu akceptacyjnego ze 

swojej szkoły w USA
3. pozostała opłata - zgodnie z harmonogramem wpłaty przedstawionym na fakturze, nie później niż przed 

wydaniem dokumentów uprawniających do wystąpienia o wizę. 

Warunki  rezygnacji 
1. koszt 250 USD (opłata rejestracyjna) jeśli rezygnacja zgłoszona przed wystawieniem dokumentów wizowych 

I-20 
2. koszt 950 USD (opłata rejestracyjna i placement fee) jeśli rezygnacja zgłoszona po wystawieniu dokumentów 

wizowych I-20, ale przed przyjazdem ucznia
3. koszt 250 USD (opłata rejestracyjna) jeśli rezygnacja wynika z odmowy wydania uczniowi wizy (uwaga należy 

przedstawić zaświadczenie z ambasady o odmowie przyznania wizy)
4. częściowy zwrot jeśli rezygnacja zgłoszona po przylocie ucznia do USA - dokładna kwota zwrotu kalkulowana 

dla każdego przypadku indywidualnie (np. za niewykorzystane zakwaterowanie) 
5. koszt 250 USD (opłata rejestracyjna) jeśli rezygnacja zgłoszona przed przyjazdem i wynika z ograniczeń COVID-

owych w podróżowaniu lub zamknięcia szkoły


