
 

Southall School of Languages and Missionary Orientation jest ewangeliczną 

Chrześcijanską szkołą językową i misyjną. Została założona w 1989 roku jako część 

duszpasterstwa Koscioła Baptystów w Southall. 

Southall jest idealnym miejscem do poznania wielokulturowej społeczności oferującej 

niepowtarzalną okazję nauki wsród różnych kultur i narodowości, jednocześnie bedąc 

tylko 20 minut od centrum Londynu i lotniska Heathrow.  

Studenci mają możliwość wykorzystania wszystkiego co Londyn ma do zaoferowania będąc 

w samym centrum kosmopolitycznego Southall.  

 

O SZKOLE 

 

 W 2014 obchodzimy 25-lecie działalności w nauczaniu języka angielskiego 

 Jesteśmy akredytowani przez British Council, jesteśmy również członkami 

English UK 

 Nasi nauczyciele są doświadczeni i wysoce wykwalifikowani 

 Szkoła położona jest w zachodnim Londynie, blisko lotniska Heathrow i 

centrum Londynu 

 Oferujemy lekcje języka angielskiego na wszystkich poziomach 

zaawansowania, jak również przygotowujące do egzaminów Cambridge 

ESOL: FCE,CAE,CPE, IELTS oraz język angielski z elementami biznesu 

 Dodatkowe zajęcia obejmują: konwersacje, klub ksiażki, klub filmowy, 

zajęcia kulinarne, Zumba/taniec, zajęcia plastyczne, historia i kultura 

Wielkiej Brtytanii  

 Zajęcia pozalekcyjne, które oferujemy: gry ( tenis stołowy, billard, 

badmington), wycieczki do ciekawych miejsc lub teatrów Londyńskich. 

Ponadto w pobliżu szkoły znajduje się siłownia, a największe centrum 

handlowe Wesfield Shopping Mall jest tylko 20 minut od nas 
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Kursy w Southall School of Languages: 

 Kursy języka ogólnego 

 Kursy standardowe i intensywne 

 Kursy egzaminacyjne  FCE, CAE, CPE oraz IELTS 

 Kursy ogólne z elementami biznesu 

 Kursy specjalistyczne 

Kursy języka ogólnego 

Kurs jest dostępny dla studentów na różnych poziomach zaawansowania, od początkujacych 

(A1) do zaawansowanych (C1). 

Doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele pomogą Ci rozmawiać  i pisać  swobodnie, 

odnajdując się w każdej sytuacji. Uczymy pisania, czytania, słuchania, gramatyki i słownictwa. 

 

Kursy intensywne 

Kurs przeznaczony szczególnie dla tych którzy pragną zarówno studiować jak i poznawać 

kulturalne życie Londynu. 

 

Dlaczego Southall School of Languages and Missionary Orientation? 

Zapisy o każdej porze roku, każdego dnia  

24 godzin nauki w klasie 

Zróżnicowane metody nauczania, z lub bez zakwaterowania 

W cenie:  podręcznik, lunch w naszej kawiarni od poniedziałku do piątku oraz dwie wycieczki 

do ciekawych miejsc w Londynie i nie tylko. 

 

Poznaj Londyn i Wielką Brytanię 

Jesteśmy w Southall gdzie spotyka się wiele kultur i  języków całego swiata. Szkoła jest tylko 20 

min od centrum Londynu a sąsiedztwo Heathrow sprawia że mamy doskonałe połaczenia z 

pozostałymi częściami Wielkiej Brytanii i Europą.  
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Kursu przygotowujące do testu IELTS 

Prowadzimy zajęcia przygotowujące do testu IELTS, który jest obowiazkowy dla 

obcokrajowców zdających na wyższe uczelnie w GB, USA i Australii. IELTS jest również 

rozpoznawany przez wiele firm na całym świecie i jest pomocny w znalezieniu pracy. Studenci 

otrzymują 15 godzin zajęć tygodniowo, gdzie szlifują strategie egzaminacyjne, wykonując 

konkretne zadania z egzaminów. 

 

Kursy egzaminacyjne  FCE, CAE, CPE 

Kursy egzaminacyjne zaprojektowane są dla osób, które przygotowują się do egzaminów 

Cambridge ESOL, które są rozpoznawane na całym świecie. Udział poprzedzony jest testem 

wstępnym sprawdzającym poziom zaawansowania. Nasi nauczyciele oferują dodatkową pomoc 

w zależnosci od indywidualnych potrzeb. 

 

Kursy ogólne z elementami biznesu 

Na naszych kursach biznesowych uczymy umiejętności potrzebnych do codziennej komunikacji 

w pracy, jak również  pomocnych w znalezieniu pracy. 

Kursy zawieraja tematykę: etyka biznesu, rynki międzynarowdowe, struktury korporacyjne i 

wiele innych. Uczymy równiez niezbędnych umiejętnosci do prowadzenia spotkań, prezentacji, 

negocjacji, wywiadów o pracę, rozmów telefonicznych i innych. 

 

Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie w naszych domach dla studentów 

Posiadamy limitowaną  liczbę  miejsc w naszych domach dla studentów.  

Szkoła nie oferuje wyżywienia w miejscu zakwaterowania i studenci są odpowiedzialni za 

przygotowanie posiłków. Domy, ktore oferujemy są wyposażone w stopniu podstawowym. 

Zakwaterowanie w hotelu 

Prosimy o skontaktowanie sie z nami w celu potwierdzenia cen i dostępności. 
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Zajęcia dodatkowe 

Studenci korzystają z  szerokiego i różnorodnego programu zajęć dodatkowych. 

Kawiarnia 

Otwarta codziennie, kawiarnia w budynku szkoły oferuje gorące i zimne napoje i przekąski, 

kanapki, lunche i wiele innych po bardzo przystępnych cenach. 

Wycieczki edukacyjne do ciekawych miejsc  turystycznych 

Dwie wycieczki  wliczone są w cenę kursu 4 tygodniowego.  Do naszych najczęściej 

odwiedzanych miejsc należą: Central London, Windsor jak rowniez inne miasta, muzea i inne 

ciekawe miejsca. Wszystkie wycieczki pod okiem profesjonalistów współpracujących ze szkołą. 

 

CENY  I  DATY 2014: 

4 TYGODNIE 

6 TYGODNIE 

8 TYGODNIE 

10 TYGODNIE 

12 TYGODNIE 

24 TYGODNIE 

£345 

£495 

£645 

£795 

£945 

£1855 

Ceny zawieraja: 15 godzin nauki na tydzień i 1 książkę 

POZOSTAŁE  KOSZTY 

REJESTRACJA 

TRANSFER Z LOTNISKA (Heathrow) 

LUNCH (TYGODNIOWO) 

2 WYCIECZKI  

KSIAŻKA ( DODATK.) 

£50 

£25 

£15 

£30 

£25 

GODZINY  ZAJĘĆ:  

 

RANO:  9.15 - 12.30 

PO POŁUDNIU:  1:00 - 4.15 

 

Rejestracja w każdy poniedziałek. 
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UWAGA!  NIE PRACUJEMY W PONIŻSZYCH DNIACH: 

1 STYCZNIA 

18 KWIETNIA 

21 KWIETNIA 

5 MAJA 

22 MAJA 

26 MAJA 

25 SIERPNIA 

25 GRUDNIA 

26 GRUDNIA 

New Year’s Day  

Good Friday 

Easter Monday 

Early May Bank Holiday 

Polling day 

Spring Bank Holiday 

Summer Bank Holiday 

Christmas Day 

Boxing Day 

OPŁATY  ZA EGZAMINY - 2014 

FCE    

CAE 

CPE 

IELTS 

od £126 

od £134 

od £124 

od £140 

Kursy misyjne 

Southall to doskonałe miejsce do nauki misji w kontekście wielokulturowym. 

Szkoła jest częścia Koscioła Baptystów w Southall. Budynek szkoły jest w bardzo 

bliskim sąsiedztwie wielkiego meczetu, swiątyni Hindu, jednej z największych 

gurdwara na świecie i centrum Buddyjskiego. Southall mieści się w zachodnim 

Londynie, jedym z najbardziej wielokulturowych miast na świecie. 

 

Kurs składa się z dwóch głownych części. Pierwsza z nich, teoretyczna, to nauka o 

Islamie i Sikhizmie. Zdajemy sobie sprawe że zmiany w społeczeństwie wpływają 

na ludzi w wielu częściach świata. 

 

Druga częśc kursu jest bardzo praktyczna. Studenci uczestniczą w życiu lokalnych 

kongregacji: angielskiej, portugalskiej, burmijskiej, urdu, punjabi i francuskiej. 

Wszystkie z nich należa do naszego koscioła. 

Aby zapisać się na kurs, należy wykazac się średnim poziomem znajomości języka 

angielskiego ( B1 ). Kurs przeznaczony jest szczególnie dla tych którzy myslą o 

pracy misyjnej lub pastoralnej.  Przyjmujemy wszystkich Chrześcian. 



 

Nowy kurs – poczatek wrzesień 2014 

 

OPŁATY: 

4 tygodnie £445 

8 tygodni   £890 

 

OPŁATA ZAWIERA:  

 15 godzin języka angielskiego na tydzień 
 12 godzin misji na tydzień 
 Teoria polaczona z praktyką w wielu miejscach religijnych 

POZOSTAŁE KOSZTY: 

Rejestracja    £50 

Transfer z lotniska ( Heathrow )  £25 

Lunch  £15 ( na tydzien ) 

2 wycieczki  £30 

 

Kontakt w języku polskim ( Agnieszka ): 

Email: info@sslmolondon.co.uk 

Telephone: 44 (0) 208574 4456 

  

Adres: 

 Southall School of Languages and Missionary Orientation 

 Western Road - Southall - Middlesex - UB2 5DS  

United Kingdom 
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