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Rok w prestiŜowej prywatnej szkole na Zachodzie to koszt około 200 tys. zł. Ale moŜna

KsiąŜki
Gry

teŜ znaleźć oferty dobrej jakości za jedną dziesiątą tej ceny

Jarosław Wałęsa szkołę średnią (Glastonbury High School) skończył wUSA. WWielkiej
Brytanii uczyły się teŜ dzieci JanaKrzysztofa Bieleckiego, asyn Alicji Kornasiewicz jeden rok

Finansowanie
projektów
systemowych.
BudŜet projektu
19,49 zł

szkolny spędził wDanii. Nawysłanie dziecka doszkoły zagranicą coraz częściej decydują się
wPolsce biznesmeni oraz dobrze zarabiający menedŜerowie, lekarze iprawnicy. Ale niekiedy

wzagraniczną edukację inwestują teŜ średniozamoŜni rodzice.

źródło: Lamus
Antykwariaty
Warszawskie

Szkołę moŜnawyszukać samemu wInternecie, kierując się rankingami wwybranym kraju

iopiniami innych rodziców. Łatwiejszym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie zusług
jednej z agencji edukacyjnych, które są oficjalnymi przedstawicielami zagranicznych szkół.

Wprowadzenie do
Matematyki
Finansowej

Nie tylko dla milionerów

źródło: Lamus
Antykwariaty
Warszawskie

Jak oceniają agencje, doszkół zagranicą najczęściej wyjeŜdŜa młodzieŜ wwieku16–18 lat.

DuŜo rzadziej wysyłani są uczniowie podstawówek czy gimnazjów (choć szkoły przyjmują

40,49 zł

dzieci od11. roku Ŝycia). Jeśli juŜ rodzice decydują się nataki wyjazd, wybierają zwykle
ekskluzywne placówki zInternatem (boarding schools) wAnglii iSzwajcarii.

Zajęcia z chemii w Abbey
College Manchester, gdzie
czesne wynosi 17 tys.
funtów rocznie.

Choć agencje oferują programy wróŜnych krajach, wtym Japonii, Australii czy nawet
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wChinach, polscy rodzice najchętniej wysyłają dzieci doszkół wWielkiej Brytanii iUSA.

64,49 zł

Nauka zagranicą często kojarzy się zekskluzywnymi prywatnymi szkołami zinternatem

(boarding schools) wWielkiej Brytanii, Francji iSzwajcarii, gdzie uczą się dzieci lokalnej
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46,49 zł
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elity oraz zagranicznych milionerów, arok szkolny wraz zpobytem kosztuje
równowartość200–220 tys. zł.

HalinaJuszczyk, dyrektor agencji edukacyjnej Language Abroad, przyznaje, Ŝe nie mając
rozeznania wedukacyjnym rynku moŜnaniekiedy zapłacić bardzo duŜo zasłabą szkołę.
Nauka napoziomie gimnazjum wprywatnej boarding school
wWielkiej Brytanii kosztuje ok.20–22 tys. funtów rocznie.
WwyŜszych klasach koszt sięga25–30 tys. funtów zarok.
MoŜnajednak znaleźć bardzo dobre szkoły publiczne, gdzie nauka
dla Polaków jest bezpłatna, arodzice ponoszą tylko koszty
zakwaterowania iwyŜywienia (ok.100–120 funtów tygodniowo).

źródło: Lamus
Antykwariaty
Warszawskie
Dobra prywatna szkoła
zapewnia naukę w
niewielkich grupach oraz
bogaty program zajęć
dodatkowych.

+zobacz więcej zdjęć

W ekskluzywnych prywatnych szkołach w
Wielkiej Brytanii za rok nauki wraz z pobytem
płaci się 25–30 tys. funtów

Takie szkoły chętnie przyjmują uczniów zPolski. Problemem moŜe być opieka polekcjach, zwłaszcza dla młodszych dzieci.

27,99 zł

Wtedy moŜnawybrać programy łączące naukę wpublicznej szkole zmieszkaniem winternacie. Rok szkolny w takiej sytuacji
kosztuje ok.6–10 tys. funtów, czyli jedną trzecią opłaty za pobyt wdobrej prywatnej boarding school.

Dobre prywatne szkoły zapewniają naprawdę wysoki poziom. Dzieci uczą się wcztero-, pięcioosobowych grupach. Zakres
wybranych przedmiotów jest szeroki, aopieka wychowawców profesjonalna.

Wyjazd tuŜ pogimnazjum
Odlat popularne są wyjazdy narok doUSA. Tam nauka wprywatnej szkole zinternatem (czesne wraz zpobytem) kosztuje
ok.40 tys. dolarów, czyli ponad120 tys. zł.
DuŜo taniej moŜnawyjechać wramach programu dofinansowanego przez rząd USA. Jego uczestnicy uczą się wpublicznych
szkołach imieszkają urodzin, płacąc ok.20–25 tys. zł zarok.
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Wielkość tekstu: A

Rok w prestiŜowej prywatnej szkole na Zachodzie to koszt około 200 tys. zł. Ale moŜna
teŜ znaleźć oferty dobrej jakości za jedną dziesiątą tej ceny
Specyfiką programu zniechęcającą część kandydatów jest brak moŜliwości wyboru szkoły
ilokalizacji. Amerykańska fundacja, która organizuje program, przydziela ucznia według
własnego uznania.Itak zamiast do wymarzonej Kalifornii moŜnatrafić doNew Jersey.
Barierą są teŜ spore wymagania dotyczące m.in. średniej ocen. Minusów tych nie mają nowe
publiczno-prywatne programy. Są nieco droŜsze (ok.30–50 tys. zł rocznie), ale i mniej
restrykcyjne. Przyjmują teŜ uczniów ze słabszymi stopniami idają im moŜliwość wyboru
miejsca.

źródło: Lamus
Antykwariaty
Warszawskie

HalinaJuszczyk zwraca uwagę, Ŝe niekoniecznie trzeba inwestować wcały rok szkolny
zagranicą. MoŜnawysłać dziecko najeden semestr albo na kwartał (term), co chętnie robią
rodzice np. zHiszpanii. Bardziej rygorystyczne są dwuletnie programy kończące się
międzynarodową maturą (IB), choć itu szkoły idą uczniom narękę. Tak samo jest z czesnym.
– Wprywatnych szkołach nie płaci się całej kwoty zgóry, leczwratach, zakolejne kwartały –
zaznacza szefowa Language Abroad.

źródło: Lamus
Antykwariaty
Warszawskie

Jak dodaje, młodzi Polacy zwykle szybko się aklimatyzują zagranicą iświetnie sobie radzą
znauką. Tym bardziej Ŝe system nauczania jest dopasowany dopotrzeb ucznia. Wszkole

Zajęcia z chemii w Abbey
College Manchester, gdzie
czesne wynosi 17 tys.
funtów rocznie.

średniej moŜe on wybrać przedmioty, które go najbardziej interesują, szybciej się
wyspecjalizować.

NadłuŜszy pobyt decydują się ci, którzy planują studia zagranicą. Wtedy wEuropie
wybierają dwuletni program przygotowujący domiędzynarodowej matury. Wprywatnej,
brytyjskiej boarding school kosztuje to ok. 30 tys. funtów rocznie.
Zdaniem Haliny Juszczyk, zdarza się, Ŝe rodzice wysyłają dziecko narok, napróbę. Zwykle
jest ona tak udana, Ŝe –oile pozwalają nato finanse –nauka zagranicą jest
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przedłuŜanaokolejny rok.

Wybór szkoły za granicą – porady dla rodziców
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niewielkich grupach oraz
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dodatkowych.

+zobacz więcej zdjęć

Wyjazd narok szkolny2013/2014 naleŜy przygotowywać juŜ teraz, by naprzełomie roku
zacząć wysyłać aplikacje doszkół. Wtedy jest więcej czasu nazebranie wymaganych dokumentów (niektóre szkoły
proszą oreferencje odnauczycieli, lektorów) iwiększa szansa nauzyskanie stypendium, które obniŜa koszty nauki.
Dobre, niedrogie szkoły czasem juŜ wmarcu mają komplet kandydatów.
Planując naukę wzagranicznej szkole, dobrze jest wcześniej sprawdzić, jak dziecko radzi sobie zaklimatyzacją, np.
wysyłając je naletni kurs językowy doinnego kraju (najlepiej dotego, wktórym spędzi rok szkolny).
Gdy dziecko wyjeŜdŜa nasemestr lub rok zagranicę, trzeba uzgodnić zdyrektorem szkoły wkraju kwestię powrotu
izaliczenia nauki wzagranicznej placówce. Wysyłając dziecko nasemestr, trzeba się liczyć zkoniecznością
powtórzenia roku.
Warto skorzystać zporady agenta. Profesjonalnaagencja edukacyjnapomoŜe zbadać róŜne moŜliwości oraz wybrać
odpowiedni (takŜe cenowo) program. Nie musimy decydować się najej ofertę.
Jeśli nie mamy pewności, czy dziecko się zaaklimatyzuje, moŜna wysłać je napróbę np. nasemestr, apotem
przedłuŜyć pobyt.

AA

Polscy rodzice inwestują w przyszłość dzieci | parkiet.com

1

Poprzednia

2

Następna

Przeczytaj więcej o: dzieci, edukacja, oszczędzanie, rodzinny nizezbędnik finansowy, szkoły
PARKIET
© Wszystkie prawa zastrzeŜone
Wydrukuj z Kyocerą

© Licencja na publikację

Napisz do redakcji

Dostęp do treści serwisu jest limitowany.
Zarejestruj się aby uzyskać bezpłatny dostęp do 25 artykułów miesięcznie.
Nie masz jeszcze konta?

Nie pamiętam hasła

Zarejestruj się

Zaloguj się

Aby uzyskać 24-godzinny dostęp do serwisu, wyślij SMS (Koszt: 3zł + VAT) o treści:
PARKIET.24 na numer 73464

Zaloguj się kodem

Chcesz mieć nielimitowany dostęp do wszystkich treści?

Wykup dostęp

Bezpłatny dostęp dla prenumeratorów wydania papierowego

Uzyskaj dostęp


Copyright 2009

www.parkiet.com

Notowania:notowania@parkiet.com

Parkiet Gazeta Giełdy

tel. 022 46 30 760

tel. 022 46 30 066 / 682
Forum: forum@parkiet.com

ul. Prosta 51,

tel. redakcji:

Serwisy płatne:

00-838 Warszawa

022 46 30 618

serwisyplatne@parkiet.com

Kontakt

O nas

Reklama

Presspublica

