
                               

NAUKA ZA GRANICAMI POLSKI NA PRZYKŁADZIE SZKÓŁ ANGIELSKICH 

 

Dlaczego warto uczyć się za granicą? 

To niesamowite doświadczenie, które z pewnością można polecić  każdej osobie. Największym 
plusem  jest  dobre poznanie języka obcego. Zdobycie samodzielności , otwarcie na świat. 

Angielskie szkoły kładą największy nacisk na nauczanie praktyczne. Polscy uczniowie cenią sobie 
zajęcia w brytyjskich szkołach szczególnie za możliwość zdobywania takich umiejętności jak: 
swobodne wyrażanie opinii, samodzielne zbieranie, opracowywanie i prezentowanie informacji, 
pracę w zespole. Przydadzą się one nie tylko w klasie, ale i w życiu codziennym.  Używając języka w 
codziennym życiu i ucząc się przedmiotów po angielsku, nauczysz się samodzielności i radzenia sobie 
w stresowych sytuacjach. 

Czy dam radę za granicą? 

Wyjazd do szkoły za granicę to również duża zmiana Twojego otoczenia, więc przygotuj się na to, że 
trzeba będzie być samodzielnym. Umiejętność adaptacji do innych warunków, ludzi i kultury bardzo 
Ci ułatwi odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Zanim wyjedziesz na dłużej, możesz spróbować 
wakacyjnego wyjazdu do boarding school. Zobaczysz, jak wygląda taka szkoła, jak żyje się na 
międzynarodowym kampusie i czy jest to dla Ciebie. Nauczysz się samodzielności i adaptacji do 
nowych warunków.  

 

Jak wygląda nauka w uk? 

Zobacz, jakie programy oferują dla Ciebie szkoły w UK. Większość z nich przyjmuje uczniów już od 11-
go roku życia. 

poniżej 14 lat 

Nauka zgodnie z podstawą programową, która jest podobna do Polski. 

14 lat  

Program GCSE –  

General Certificate of Secondary Education - 2-letni program przygotowujący do egzaminów, które 
młodzież zdaje w wieku lat 16. Wyniki 6 egzaminów przedstawia się aplikując na program A-level 



 2 lata nauki 
 Nauka przedmiotów podstawowych i do wyboru. Łącznie ok. 6-7 przedmiotów. 

15 lat 

Program roczny GCSE / Pre-A levels   

Program dla międzynarodowych uczniów, podczas którego zdobywają wiedzę i doświadczenie 
wymaganych na programie A-levels. Roczny GCSE to intensywna wersja programu dwuletniego 
GCSE okrojonego do kilku przedmiotów, z których na koniec zdaje się egzamin. Z kolei przy Pre-A 
levels, poza przedmiotami, szczególny nacisk kładzie się na naukę języka (zwiększona liczba 
godzin). Na koniec tego programu często zdaje się tylko egzaminy GCSE z angielskiego i 
matematyki 

 1 rok nauki 
 Nauka przedmiotów podstawowych i do wyboru. Łącznie ok. 6-7 przedmiotów. 

16 lat 

Program A-levels (matura brytyjska)  To dwuletni program przygotowujący do egzaminów 
maturalnych z zakresu 3-4 wybranych przedmiotów. Przedmioty wybierane są zgodnie z Twoimi 
zainteresowaniami i planami na przyszłość. 

 2 lata nauki 
 Nauka 3-4 przedmiotów do wyboru 
 Przygotowanie do testu językowego IELTS 

16 lat 

Lub program IB Diploma (matura międzynarodowa)  

To dwuletni program przygotowujący do egzaminów maturalnych z zakresu 3-4 wybranych 
przedmiotów. Przedmioty wybierane są zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i planami na 
przyszłość. 

 2 lata nauki 
 Nauka 3 przedmiotów na poziomie podstawowym i 3 na wyższym 
 Dodatkowo: 

 ToK – Theory of Knowledge 
 CAS – Creativity Action Service 
 EE – Extended Essay 

Jak wygląda rok szkolny? 

Rok szkolny w Wielkiej Brytanii podzielony jest na 3 etapy – trymestry, z których każdy trwa około 12 
tygodni. 

Dodatkowo w połowie trymestru odbywają się half-terms, czyli tygodniowa przerwa, kiedy można 
wrócić do domu. 

Na ile można wyjechać? 



Minimalny pobyt trwa tydzień lub 2 tygodnie, jednak niewiele szkół oferuje taką możliwość. 
Najczęstszą formą wyjazdu jest trymestr (około 12 tygodni). Najlepsze efekty przynosi nauka za 
granicą przez cały rok szkolny lub dłużej i takie rozwiązanie polecamy. 

Co po powrocie do Polski? 

Krótkie pobyty (czyli kilkutygodniowe nieobecności w polskiej szkole) zazwyczaj są łatwe do 
nardobienia. Zwłaszcza, jeśli pojedzie się np. w trakcie ferii zimowych. 

 

Dłuższe wyjazdy mogą wiązać się z zaliczeniem prac czy sprawdzianów z materiału przerobionego w 
tym czasie przez klasę. Natomiast cały rok szkolny spędzony za granicą wymaga wcześniejszej 
konsultacji ze szkołą, aby ustalić na jakich warunkach zostaniesz przyjęty do następnej klasy. 

 

 

Dokumenty 

Oceny na świadectwie są ważne, ale nie we wszystkich szkołach warunkują przyjęcie. Świetnie, jeśli 
masz dodatkowe certyfikaty, zaświadczenia lub dyplomy, które mogą wesprzeć Twoją aplikację. 

Wymagania językowe 

Niektóre szkoły wymagają konkretnego poziomu językowego. Na przykład B1 dla 14-latków i B2 dla 
16-latków. Z kolei inne oferują dodatkowe wsparcie, jeśli nie spełniasz tego kryterium. Nie jest to 
więc ograniczenie.Jeśli nie masz certyfikatu językowego, możesz napisać wewnętrzny test. 

Jak się przygotować? 

Przy aplikacji do szkoły możliwe są dodatkowe testy lub rozmowa kwalifikacyjna. Warto się do niej 
przygotować i oczywiście chętnie Ci w tym pomożemy. 

Jakie są szkoły do wyboru? 

Szkoła państwowa 

Darmowa nauka 

Nauka w szkołach państwowych jest bezpłatna. Samemu trzeba opłacić zakwaterowanie i 
utrzymanie. 

Zakwaterowanie w rodzinach goszczących Zostaniesz zakwaterowana(y) w brytyjskiej rodzinie 
goszczącej z wyżywieniem (śniadanie + obiadokolacja). 

 

Możesz spędzić z nimi wolne popołudnia i weekendy. Na pewno chętnie pokażą Ci największe 
atrakcje okolicy i zabiorą w ciekawe miejsca. 



Dodatkowo poznasz tradycje i codzienne zwyczaje typowej angielskiej rodziny. 

Szkoła prywatna z internatem 

Zakwaterowanie na kampusie z rówieśnikami 

Zostaniesz zakwaterowana(y) na kampusie szkoły z internatem – uczysz się i mieszkasz w jednym 
miejscu, w międzynarodowym środowisku. Stosunek liczby młodzieży z Wielkiej Brytanii i spoza jest 
różny – od szkół całkowicie międzynarodowych, po stricte brytyjskie z niewielkim procentem uczniów 
innych narodowości. 

Ile kosztuje nauka w szkole za granicą? Przybliżone ceny:  

Szkoły państwowe 

Nauka jest darmowa. Zakwaterowanie i utrzymanie to: 

ok. £1.450 – 2 tygodnie pobytu 

ok. £6.200 – trymestr 

£10.050 – rok 

Szkoły prywatne 

Opłata za naukę, zakwaterowanie z wyżywieniem to: 

ok. £900 – 1 tydzień pobytu 

ok. £8.500 – trymestr 

od £25.000 – rok 

Do powyższych należy dodać koszty m.in takie jak przelot, transfery lotniskowe, mundurek, 
ubezpieczenie czy kieszonkowe. 

 

 

 

 


