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tel.+48 (22) 825 74 77
www.kursy.atas.pl

SZKOŁA ŚREDNIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH
O PROGRAMIE:
„Szkoła średnia w Stanach Zjednoczonych” to program przygotowany z myślą o młodzieży w wieku 15-18 lat.
Skorzystały już niego tysiące młodych ludzi z kilkudziesięciu krajów świata.
Realizowany jest przy współpracy z amerykańską fundacją, organizującą wymianę zagranicznych studentów do szkół
w USA od ponad 30 lat, uznaną przez CSEIT (Council on Standards for International Educational Travel) - niezależną
organizację, której rekomendacja gwarantuje wysoką jakość usług.
Uczniowie wyjeżdżający na semestr lub rok szkolny do Stanów uczęszczają do jednej z publicznych szkół średnich i
mieszkają u wielokrotnie sprawdzanych i wyselekcjonowanych rodzin amerykańskich, stając się tym samym
pełnoprawnymi jej członkami. Na miejscu każdy z uczestników jest pod opieką lokalnego koordynatora, który zawsze
służy radą i pomocą.
Pobyt w USA trwa od 4 do 10 miesięcy. Przy pobycie 9-10-miesięcznym – nauka rozpoczyna się w sierpniu lub
wrześniu i kończy się w maju lub czerwcu. 4-5-miesięczny semestr można zacząć w sierpniu/wrześniu lub w styczniu.
Decyzja w sprawie wyjazdu na rok nauki za granicą do szkoły średniej w Stanach Zjednoczonych powinna być dobrze
przemyślana, świadoma, a także skonsultowana z dyrekcją szkoły ucznia w Polsce. Warto również pamiętać, aby
przed wyjazdem uzgodnić z nauczycielami warunki zaliczenia roku szkolnego.
UWAGA: program nie pozwala na zdawanie amerykańskiej matury. Jest to możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i nielicznych szkołach. Jeśli Twoja szkoła da taką
możliwość, na pewno Cię o tym poinformujemy!

DLACZEGO WARTO WYJECHAĆ:
➢
➢
➢
➢

to świetny trening językowy – polepszysz znajomość języka angielskiego i pokonasz opór przed mówieniem
poznasz kulturę i tradycję Stanów Zjednoczonych
zyskasz nowych przyjaciół
usamodzielnisz się, a Twoja pewność siebie wzrośnie

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wiek od 15 lat do 18 lat i 6 miesięcy (w trakcie trwania programu),
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. higher intermediate), pozytywny wynik testu online ELTIS oraz
rozmowy kwalifikacyjnej w jęz. angielskim
Wysoka średnia ocen (min. 3.9)*
Referencje od nauczycieli
Zdolności adaptacyjne do nowych warunków, otwartość na nowe doświadczenia
Samodzielność i dojrzałość emocjonalna
Zainteresowanie stylem życia i kulturą Stanów Zjednoczonych

*zgłoszenia z niższą średnią będą rozpatrywane indywidualnie

CENA:
- wyjazd na rok szkolny:
- wyjazd na jeden semestr:

7990 USD + 350 PLN
6990 USD + 350 PLN

CO ZAWIERA OPŁATA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nauka w publicznej szkole średniej,
Zakwaterowanie u starannie dobranej rodziny goszczącej,
Wyżywienie u rodziny goszczącej (śniadanie, pakowany lunch, obiadokolacja – jeśli uczestnik woli wykupić
lunche w szkole, musi dodatkowo za nie płacić),
Transfer w dniu przylotu i wylotu z najbliższego lotniska (wskazanego przez naszego partnera)*,
Pomoc i wsparcie lokalnego koordynatora,
Formularze DS-2019 do uzyskania wizy J-1,
Amerykańskie ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków,
Program adaptacyjny po przylocie do USA,
Test językowy i rozmowa kwalifikacyjna w biurze ATAS,
Rozmowa przygotowawcza z pracownikiem ATAS przed wyjazdem do USA.

*lokalny koordynator i/lub rodzina goszcząca odbierają uczestnika z lotniska i zawożą do domu w dniu przylotu i
odwożą na lotnisko w dniu wylotu. Uwaga! W bardzo nielicznych przypadkach – kiedy niemożliwe jest dobranie takiej
godziny przylotu/wylotu, by lokalny koordynator i/lub rodzina udali się na lotnisko – konieczne jest zorganizowanie
transferu na koszt uczestnika (taxi, autobus itp.)

OPŁATA NIE ZAWIERA:
➢
➢
➢
➢

kosztów przelotu,
opłat wizowych i SEVIS (160 USD + 220 USD)
kieszonkowego (ok. 200-250 USD/ miesiąc)
niektórych opłat dodatkowych (np. wycieczki szkolne, lunche w szkole, materiały do nauki, zajęcia sportowe)

KIEDY TRZEBA SIĘ ZGŁOSIĆ:
- nauka zaczynająca się w sierpniu/wrześniu: do 14 maja
- nauka zaczynająca się w styczniu: do 31 października
Zgłoszenia należy kierować do:
Małgorzata Leśna
ul. Mazowiecka 25 lok. 707
30-019 Kraków
e-mail: m.lesna@atas.pl
tel. 12 429 14 25
Zalecane są jak najwcześniejsze zgłoszenia ze względu na dużą liczbę zgłoszeń z innych krajów.

