
Dlaczego wybrać Kennedy 
Catholic High School?
Szkoła otwierająca drzwi do najlepszych uniwersytetów w USA, 
łącznie z uczelniami Ivy League  i uczelniami Public Ivies (Publiczna 
Ivy League).

Zindywidualizowane porady w zakresie akademickim, osobistym i 
przeniesienia się do innych szkół.

Akceptujemy jedynie 40 uczniów zagranicznych na rok.

Każdy uczeń jest tutaj doceniony i otrzymuje całkowite wsparcie 
przez cały okres swojego życia. Przyjaźnie na całe życie.

Jedna z najlepszych prywatnych szkół średnich, z ugruntowaną 
pozycją: tradycja pokoleniowa – od dziadków, poprzez rodziców aż 
do wnuków.  

Uzyskaj dyplom ukończenia szkoły średniej oraz uznanie 
ukończonych przedmiotów, jako przedmiotów wymaganych do 
późniejszego uzyskania licencjatu.

Możliwości pomocy w nauce angielskiego, jako języka obcego.

Stypendia dla uczniów zagranicznych. 

Przyjemne spędzanie czasu i zdobywanie cennego doświadczenia 
w czasie pobytu w szkole średniej w USA. Korzystaj z dodatkowych 
zajęć i usług, ucząc się wspólnie z amerykańskimi uczniami.

Bezpieczne i dogodne położenie. Łatwy dostęp do lotniska i 
centrum Seattle przy użyciu komunikacji miejskiej (autobus i 
pociąg).

Stypendia 
Stypendium Różnych Kultur (Diversity Scholarship)  
(do 10 000 USD) 
Stypendium Prezydenta (President’s Scholarship) 
(do 5 000 USD)

Rok szkolny
Rozpoczyna się w połowie sierpnia i kończy w połowie 
czerwca.

Pierwszy semestr: od połowy sierpnia do połowy stycznia 
(proces zapoznania się ze szkołą: trzeci tydzień sierpnia).

Drugi semestr: od połowy stycznia do połowy czerwca (proces 
zapoznania się ze szkołą: drugi tydzień stycznia)).

Prosimy zapoznać się z kalendarzem szkolnym na witrynie: 
https://www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

Zakwaterowanie 
Opłata za zakwaterowanie: 11 500 USD* (opłata ta jest 
uwzględniona w całkowitym rocznym koszcie, patrz punkt C)

*obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdu na 
zajęcia szkolne w okresie roku szkolnego. Opłata pobierana jest 
jedynie w przypadku korzystania z programu mieszkaniowego w 
Kennedy Catholic.

Koszt: Opłata pobytu w internacie i w domu prywatnym jest 
taka sama. 
Internaty: Jedynie dla chłopców. 
Mieszkania w domach prywatnych: Chłopcy i dziewczęta.

Położenie 
Wrota do regionu Wybrzeża Północno-Zachodniego  
Stanów Zjednoczonych (Pacific Northwest of USA)

Burien, WA:  http://www.burienwa.gov/ 

5 minut do międzynarodowego lotniska Seattle-
Tacoma (SEA). 
15 minut do centrum Seattle. 
2-3 godziny do Vancouveru i Victorii w Kanadzie. 

13 godzin do Warszawy. 
14 godzin do Krakowa. 

Całkowity koszt roczny 
(włączając czesne, opłaty, zakwaterowanie, itd)

Około 46 000 USD za rok akademicki 2018-2019  
(samo czesne: 32 000 USD na rok)

Więcej informacji na witrynie internetowej:  
www.kennedyhs.org/int 
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Warunki przyjęcia
Wiek przyjęcia: od 14  do 17 lat.

Postęp w nauce przez ostatnie trzy lata. 

Rozwinięta i dojrzała osobowość oraz rekomendacja nauczycieli i 

doradców szkolnych. 

Otwarty umysł i chęć poznania nowej kultury i zwyczajów. 

Każda szczególna umiejętność czy talent stanowią dodatkowy atut.

Przyjmujemy uczniów wszelkich wyznań religijnych!

Poziomy przyjęcia do szkoły
1.Przyjęcie typu Elite (Elita): TOEFL 80 i powyżej lub odpowiednik.

2. Przyjęcie typu Direct (Bezpośrednie):  
TOEFL 70 i powyżej lub odpowiednik.

Przyjęcie typu ESL (angielski jako język obcy):  
Poniżej TOEFL 70 lub odpowiednik.

Kryteria przyjęcia i  
wymagane dokumenty
Prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

Wypełniony formularz zgłoszenia (przez Internet).

Kopia paszportu.

Wyniki TOEFL’a lub innego porównywalnego egzaminu znajo-
mości języka angielskiego, jeśli jest to możliwe. Kod TOEFL’a 
naszej szkoły: B057.

Transkrypcja ocen z ostatnich trzech lat.

Tłumaczenie transkrypcji ocen na język angielski.

Listy rekomendacyjne napisane przez dwóch nauczycieli.

List motywacyjny.

Wyciąg bankowy z konta: bieżący wyciąg bankowy wykazują-
cy, stan konta na sumę co najmniej 46 000 USD (akceptowany 
jest odpowiednik tej sumy w innej walucie)

Wybrani uczniowie zostaną zaproszeni na rozmowę 
kwalifikacyjną.

Porządek 
chronologiczny 
procesu przyjęcia
Po pomyślnym przesłaniu niezbędnych dokumentów, 
potwierdzenie wniosku zostanie wysłane pocztą 
elektroniczną w ciągu dwóch dni roboczych.

Rozmowa  kwalifikacyjna przez Skype’a lub rozmowa 
bezpośrednia  w cztery oczy będzie przeprowadzona 
tylko w przypadku wybrania kandydata. Zaproszenie do 
rozmowy zostanie wysłane do kandydata przed końcem 
lutego w celu rejestracji w sierpniu, a na początku 
października w celu rejestracji w styczniu.

Po rozmowie kwalifikacyjnej zostaną ogłoszone wyniki.

Kandydaci, którzy zostali przyjęci, otrzymają e-mail z 
informacjami dotyczącymi zapisów do szkoły.

Po zakończeniu procesu zapisów do szkoły , kandydat 
otrzyma list potwierdzający przyjęcie, dokument I-20 
(amerykański dokument imigracyjny), informacje 
o przyjeździe i podróży oraz informacje o procesie 
zapoznania się ze szkołą przesłane przez DHL w ciągu 
jednej doby. 

Należy uzyskać wizę studencką do Stanów 
Zjednoczonych.

Powiadomienie szkoły, że kandydat otrzymał wizę, 
pociągnie za sobą przyznanie w ciągu 5 dni roboczych 
miejsca zamieszkania. 

Szczegóły przylotu: prosimy o rezerwację lotu do 
Seattle-Tacoma International Airport z przylotem na 
dwa dni przed terminem procesu zapoznania się ze 
szkołą. 

Uczestnictwo w procesie zapoznania się ze szkołą.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Terminy i liczba przyjęć  
na rok

ZAPISY DO 
SZKOŁY

*TERMIN PIER-
WSZEŃSTWA  

ZAPISÓW 

LICZBA 
PRZYJĘTYCH 
UCZNIÓW

pierwszy 
semestr Sierpień

Styczeń 10

4015 lutego

30 września

Kontakt
Kennedy Catholic High School 
International Admissions 
140 S. 140th Street 
Burien, WA 98168-3496 USA

Email: INT@kennedyhs.org 
Telefon: USA (+1) 206-957-9757 
Witryna internetowa:  
www.kennedyhs.org/int 
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