
Gdzie znajdują się Nasze punkty:
ZATOR – ul. Słowackiego 15
BRZEŹNICA – Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
RYCZÓW – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
ŁĄCZANY – Zespół Szkół w Łączanach
SPYTKOWICE – Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach
GRODZISKO - Zespół Szkół w Grodzisku
BACHOWICE - Zespół Szkół w Bachowicach
GRABOSZYCE - Zespół Szkół w Graboszycach

Płatności ?
Semestr w Szkole Dolina Karpia English School w roku 2017/2017 trwa 30 godzin. Płatność jest do 10 każdego 
miesiąca i może być uregulowana w biurze English School, bądź przelewem na numer konta podany w umowie.
Faktura lub rachunki są wystawiane w biurze English School Dolina Karpia z wyprzedzeniem.

Uiszczanie opłaty semestralnej w kwocie 25 zł za I Semestr i 25 zł za II Semestr JEST OBOWIĄZKOWA, pokrywa 
ona Zestaw Startowy ( torba English School, długopis, linijka) ksero karty pracy, Imprezy Szkolne: Kostium Party,
Decorating Pumpkins, Christmas Decorations, Naleśniki, Party, Chocolate Easter Egg hunt, Egg Rolling, ST 
Patrick Day Celebrations, Ice Cream Trip, Lollipop love, The End of Year School Pizza Party, Sklepik na Karpików.

Jak uczymy?
W naszej szkole w tym roku jest prowadzony team teaching czyli nauczanie przez więcej niż jednego 
nauczyciela, co lekcje jest inny nauczyciel, przez co dzieci uczą się rożnych akcentów, co daje to możliwość 
obcowania z różnymi wzorcami angielskiego, a także urozmaica techniki i treści na zajęciach. W czasie dwóch 
godzin tygodniowo pracuje z podręcznikiem, kartki pracy i GENKI English wszystko bazując na metodzie 
komunikacyjnej . 
Oprócz dzieci uczymy także dorosłych- dostępne są kursy CALLAN, TRADITIONAL ENGLISH, BIZNES ENGLISH i 
kursy MATURALNE.

Odrabianie zajęć i nieobecności w szkole?
Nieobecność na mniej niż 4 lekcje jest możliwe odrabiać w innym dniu lub innym punkcie szkoły. Powyżej 4 
godzin po rząd zwracamy pieniądze.

Inne języki
W Szkole Dolina Karpia English School mamy także język Hiszpański, Rosyjski, Francuski,Niemiecki metodą 
DIRECT METOD.



Jakie egzaminy można zdawać u nas ?

Drugi rok pod rząd przygotowujemy Próbne Egzaminy Cambridge dla dzieci i dorosłych, ,koszt wynosi ok. 30-
40 zł. Jest to sprawdzenie na jakim poziomie jest dziecko w skali Europejski System Opisu Kształcenia 
Językowego (CEFR) i nie jest on obowiązkowy.

Właściwe Egzaminy Cambridge w tym roku będą w lutym 2018 roku.  Egzaminy są uzależnione od ilości osób 
i mogą być w Zatorze, bądź w Krakowie.
Koszt : 
Dzieci KL. 1-5 STARTERS/MOVERS/FLYERS YLE test fee is 270 PLN. 
Dzieci KL. 1-8 KET / KET for Schools Paper based 340 PLN 
Gimnazjum/LiceumPET / PET for Schools Paper based  360 PLN 
Matura FCE / FCE for Schools Paper based 610 PLN 

Nasze Egzaminy są przyjazne dla dzieci, formą tego egzaminu sprawia, że jest to całkowicie pozytywne 
doświadczenie,  zarówno dla dzieci jak i rodziców, którzy często są bardziej zestresowani ogromem wyzwań, 
jakim w dzisiejszych czasach dzieci muszą sprostać, niż ich pociechy. Tarcze Cambridge, które pojawiają się na
certyfikatach zamiast tradycyjnych ocen, są skutecznym zabezpieczeniem przed stresem towarzyszącym 
pokonywaniu kolejnych etapów edukacyjnych, dodają odwagi i wzmacniają wiarę w siebie, tak potrzebną do 
osiągnięcia sukcesu   w dorosłym życiu.

A dla dorosłych?

Najpopularniejszy to FCE, które przy okazji daje uprawnienia np. do nauczania w szkołach
i przedszkolach, są także honorowane przez zagraniczne uczelnie i mile widziane przez pracodawców na całym
świecie. 



ZIMOWISKO JĘZYKOWE 2018 – ZAKOPANE    

Termin: 10.02.2018 – 17.02.2018 
Cena: 900 zł ( płatność w 3 ratach)
Wiek: 7 – 14 lat
Miejsce: Dom Wypoczynkowy U Heleny Zakopane - 
ul. Janosówka 10 a  Zakopane 34-500
http://www.uheleny-zakopane.pl/

 Co zapewniamy?

•Zakwaterowanie: Pokoje 3-5 osobowe z nowymi łazienkami w pokojach.

•Ubezpieczenie Generali  NNW i opiekę medyczną

•Opiekę pielęgniarską i lekarz

•Całodzienne wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

•Opiekę wykwalifikowanej kadrę pedagogicznej, zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty
 i Wychowania

•Bezpieczne warunki pobytu (teren ogrodzony, strzeżony, oddalony od drogi)

•Transport autokarem

•Opiekę kierownika kolonii oraz animatora zajęć

•Codzienną fotorelację z wyjazdu

•Zajęcia konwersacyjne z native speakerem

•Kapela góralska – Biesiada góralska

•Podchody, gra terenowa „Na tropach Yeti”, Szukanie Skarbów Treasure Hunt, Olimpiady Zimowe, QR CODE 
search

•Dyskoteki, ognisko z kiełbaskami

•Kulig saniami

•Całodzienna wycieczka do Zakopanego – Wielka Krokiew, Krupówki

•Snowlandia – Śnieżny Labirynt

•Wycieczka do kompleksu Basenów Termalnych

•Olimpiada Zimowe

•Wyjście na lodowisko –Jazda na Łyżwach

•Tor saneczkowy / Snowtubing – Zjazdy na dmuchanych kołach
•Nauka i doskonalenie jazdy na nartach pod czujnym okiem instruktorów(dla chętnych!!!!!!!!!) 
DODATKOWE KOSZT 80 zł za 2 godzinny spotkanie cena zawiera
(Lekcji grupowych 8-10 osoby po 2 godz. cena 55 zł + Wypożyczalnia sprzętu 2 godziny (narty, buty, kije, 
kask) cena 25zł. Dwugodzinne zajęcia przeznaczone dla dzieci rozpoczynających 
 swoją przygodę z nartami w szkole narciarskiej STRAMA.

•

http://www.uheleny-zakopane.pl/


KOLONIA JĘZYKOWA 2018 – WŁADYSŁAWOWO/CHŁAPOWO  

Termin: 06.07.2018 – 18.07.2018 
Cena: 1500 zł ( płatność w 3 ratach)
Wiek: 7 – 14 lat
 Co zapewniamy?

•Zakwaterowanie: Pokoje 3-5 osobowe z nowymi łazienkami w
pokojach.

•Ubezpieczenie Generali  NNW i opiekę medyczną

•Opiekę pielęgniarską i lekarz

•Całodzienne wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja

•Opiekę wykwalifikowanej kadrę pedagogicznej, zatwierdzoną przez Kuratorium Oświaty
 i Wychowania

•Bezpieczne warunki pobytu (teren ogrodzony, strzeżony, oddalony od drogi)

•Transport autokarem

•Opiekę kierownika kolonii oraz animatora zajęć

•Codzienną fotorelację z wyjazdu

•Podchody, gra terenowa, Szukanie Skarbów Treasure Hunt, Olimpiada Plażowa, QR CODE search

•Dyskoteki, ognisko z kiełbaskami

•J Narodowe 

•30h zajęć językowych / Zajęcia konwersacyjne z native speakerem

•Projekty językowe / Warsztaty teatralne

•Park Linowe

•Całodzienna wycieczka autokarowa do Trójmiasta, Jastrzębiej Góry, Władysławowa 

•Plażowanie i kąpiele morskie


