
USA – Szkoły Publiczne – Rok szkolny lub semestr - Fundacja NACEL

wiek: od 15 do 18,5 lat w dniu wyjazdu  
czas trwania: semestr, rok szkolny  

typ szkoły: państwowe   

lokalizacja: cały kraj 
termin aplikacji: 15 marzec na semestr letni lub rok, 15

października na semestr zimowy 
zakwaterowanie: rodzina goszcząca, HB

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.

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.  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.

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  w  języku
angielskim

*  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 JPEdukacja.

• rok szkolny od sierpień/wrzesień 2023: 8100 USD
aplikacje przesłane do 30.12.22 : 7900 USD

• semestr od wrześ.nia'23/od stycznia'24: 6250 USD
aplikacje przesłane do 30.12.22 wyjazd od wrześni: 6090 USD
aplikacje przesłane do 30.09.23 wyjazd od stycznia: 6090 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
- Wybór stanu dla aplikacji złożonych przed 1.01.2023: Northern Michigan, North
Carolina lub Georgia za dopłatą 1000 USD.
- Opłata za późne zgłoszenie po 15.04 lub 15.10:  + 400 USD 
- Koszty biletów lotniczych 3-5 tys PLN
- Kieszonkowe 250-300 USD/miesiąc
- Orientation w Chicago 650 USD – opcjonalnie – 3 dni (2 noce), wprowadzenie i
zwiedzanie  Chicago,  loty  lub  przejazd  do  miejsca  docelowego  i  na  powrót  z
miejsca placementu do Chicago. 
-  Inne  możliwe  koszty:  lunch  w  szkole,  opłaty  za  mundurek,  egzaminy,
podręczniki, szafkę, wycieczki lokalne.


