MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON
Dlaczego Milner School?
Jakość, poziom i doświadczenie: szkoła Milner School posiada akredytację British Council, status Highly Trusted Sponsor i jest członkiem
English UK. Słynie z przyjaznej atmosfery, profesjonalnego nauczania języka angielskiego i wysokiego poziomu nauki przy możliwie niskich
kosztach. Rodzina Milner może poszczycić się ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w nauczaniu i prowadzeniu szkół nie tylko w Anglii,
ale także w Australii!
Położenie: Milner School położona jest w bezpiecznej i zamożnej części Londynu zwanej Wimbledon, oddalonej o 20 minut jazdy pociągiem
lub metrem do centrum miasta. Szkoła znajduje się w samym sercu Wimbledonu, spacer z pobliskiej stacji metra zajmuje zaledwie 8 minut.
Kursy dostosowane do każdego poziomu: szkoła oferuje szeroki wachlarz kursów – możesz wybrać kurs języka ogólnego (standardowy lub
intensywny, 6 poziomów zaawansowania), przygotowanie do egzaminów: IELTS, Cambridge First Certificate & Cambridge Advanced,
Academic Year Programme (rok akademicki), angielski + tenis, lekcje indywidualne. Szkoła prowadzi zajęcia w małych, maksymalnie 12osobowych grupach (średnio w grupie uczy się 9 osób), 1 lekcja trwa 60 minut (w większości szkół innych szkól 45 minut). Kursy zaczynają
się w każdy poniedziałek. Raz w tygodniu każdy kurs zawiera dodatkowe BEZPŁATNE ZAJĘCIA fonetyczne.
Zróżnicowanie międzynarodowe: Gościmy uczniów z całego świata, m.in. z Korei, Włoch, Brazylii, Czech, Iranu, Hiszpanii, Szwajcarii,
Japonii, Tajlandii, Turcji, Saudi Arabi, Polski i Rosji. Zróżnicowanie międzynarodowe zachęca uczniów do posługiwania się językiem
angielskim oraz do zawiązywania przyjaźni, które mogą przetrwać długie lata!
Udogodnienia i program zajęć dodatkowych: Uczniowie szkoły mają dostęp do sali komputerowej, bezprzewodowego Internetu w całym
budynku, biblioteki, pokoju do nauki własnej oraz dużego holu z bufetem. Wszyscy ucznowie szkoły Milner otrzymują BEZPŁATNE
CZŁONKOSTWO w WIMBLEDON LEISURE CENTRE, w którym mogą bez ograniczeń korzystać z baseu i sali gimnastycznej. Wszyscy uczniowie
naszej szkoły mogą bezpłatnie z Publicznej Biblioteki w Wimbledonie. Zachęcamy również wszystkich uczniów do wzięcia udziału w
różnorodnych zajęciach dodatkowych – wiele zajęć jest oferowanych bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Dlaczego Wimbledon?
Miasto i dzielnica tętniące życiem: Wimbledon słynie z licznych kawiarni, tradycyjnych angielskich pubów, barów, kin, centrów handlowych
i teatrów.
500 hektarów lasu: Wimbledon jest idealnym miejscem dla tych, którzy uwielbiają zajęcia na świeżym powietrzu, np. jazdę konną, golf,
piesze wycieczki czy tenis!
Ośrodek tenisa: Ze szkoły można szybko dotrzeć autobusem do All England Lawn Tennis Club , gdzie każdego lata odbywają się słynne
mistrzostwa Świata w Tenisie.
Zakwaterowanie u rodzin goszczących: Rodziny goszczące są dobierane i sprawdzane przez pracowników Milner School, mieszkają w
dzielnicy Wimbledon lub w sąsiedniej dzielnicy. Oznacza to, że uczniowie mogą dotrzeć pieszo do szkoły, co wiąże się z oszczędnością czasu
i pieniędzy, których nie muszą przeznaczać na transport.
Doskonałe połączenia komunikacji miejskiej: Z Wimbledonu można szybko dotrzeć pociągiem lub metrem do centrum Londynu. Dzięki
doskonałym połączeniom metra, pociągów, tramwajów i autobusów można szybko przemieszczać się w różne części Londynu.

