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Przyjazd i pierwszy dzień szkoły – 
obozy językowe i grupy 
zorganizowane 
MALTA 

 
 NUMER ALARMOWY 

 

                     Całodobowy: +356 9946 7078 

      Tel. ws. transportu: +356 9924 8774 
 
 

      PRZYJAZD UCZNIÓW 
 

Na lotnisku uczniowie zostaną powitani przez przedstawiciela EC ubranego w koszulkę 

z logo EC i trzymającego tabliczkę z logo EC. W przypadku nieobecności 

przedstawiciela EC uczniowie powinni udać się do strefy dla pasażerów przylatujących 

(Welcome Service Area) i zadzwonić pod numer alarmowy. 

 
 

ODBIÓR Z LOTNISKA 
 

Informacje dotyczące godziny przylotu, numeru lotu i linii lotniczych powinny zostać 

przekazane szkole EC jak najwcześniej. Jeżeli informacje te nie dotrą do EC Malta co 

najmniej 7 dni przed przyjazdem ucznia, EC Malta nie ma obowiązku zorganizowania 

transportu z lotniska, nawet jeśli zapewnienie transportu jest objęte zakupioną ofertą. 

Uczniom, którzy nie podali EC szczegółowych informacji o swoim przybyciu z 

odpowiednim wyprzedzeniem i nie zostaną z tego powodu odebrani z lotniska nie 

przysługuje zwrot kosztów podróży z lotniska. Jeśli uczeń spóźni się na lot 

przesiadkowy na Maltę, powinien natychmiast skontaktować się ze szkołą (dzwoniąc na  

numer alarmowy), gdyż tylko po otrzymaniu niezbędnych informacji EC może zapewnić 

odbiór z lotniska. 

 

W przypadku opóźnienia lotu lub zatrzymania przez urzędników celnych należy 

niezwłocznie zgłosić to, dzwoniąc na numer alarmowy, aby kierowca zaczekał na 

uczestnika wyjazdu językowego. 
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PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE 
 

Pierwszy dzień w szkole jest bardzo ważny. W programie 

podano dokładną dzień i godzinę, o której uczeń powinien 

zgłosić się w szkole, aby przystąpić do testu poziomującego. 

Godzina uzależniona jest od liczby uczniów rozpoczynających 

zajęcia danego dnia. W programie podana jest także nazwa 

budynku szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał. Godzina 

testu poziomującego jest wcześniejsza niż normalna pora 

rozpoczęcia zajęć w szkole. Z tego powodu personel EC 

przekazuje do miejsc zakwaterowania prośbę o przygotowanie 

pierwszego dnia szkoły śniadania dla uczniów wcześniej niż w 

kolejnych dniach. Uczniowie muszą przybyć punktualnie, aby 

proces przydzielania uczniów do klas nie został opóźniony. 

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z transportu autobusowego 

zapewnianego przez EC. 

 

W liście powitalnym zostaną podane wskazówki dotyczące 

przystanku autobusowego. Lista przystanków znajduje się w 

poradniku przekazanym uczniom w formie aplikacji na 

telefon komórkowy. 

Uczniowie powinni przyjść na przystanek 5 minut przez 

planowym odjazdem autobusu. 

Z powodu zmian w natężeniu ruchu i przebiegu trasy czasy 

odjazdów nie zawsze mogą być zgodne z rozkładem jazdy, 

uczniowie powinni być zatem przygotowani na poczekanie 

parę minut na autobus. W przypadku, gdy czas oczekiwania 

przekroczy 30 min. uczniowie powinni zgłosić to, dzwoniąc 

na numer telefonu alarmowego. 

 

Rodziny goszczące wskażą zakwaterowanym u nich uczniom 

lokalizację najbliższego przystanku autobusów EC, a 

pierwszego dnia dodatkowo zaprowadzą ich na przystanek. 

 

Uczniowie muszą okazać swój paszport/dowód osobisty w 

sekretariacie szkoły pierwszego dnia zajęć. 

Opiekę nad uczniami sprawują przeszkoleni liderzy i 

opiekunowie. Rolą personelu jest zagwarantowanie 

uczestnikom ciekawego i bezpiecznego pobytu na Malcie, a 

także zapewnienie stałego wsparcia opiekunom grup 

zorganizowanych, przybyłych na kurs językowy z różnych 

krajów. Po przyjeździe przedstawiciel personelu przeprowadzi 

krótkie spotkanie informacyjne z opiekunami grup 

zorganizowanych, zakwaterowanych w hotelach. 

 

Zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne 

przybyłe na obóz językowy, które zarezerwowały pobyt u 

rodziny goszczącej spotkają się z opiekunem w budynku 

szkoły lub na pierwszych zajęciach wskazanych w programie. 

 
 

PAKIET POWITALNY 
 

Pierwszego dnia uczniowie otrzymają legitymację ucznia i kod 

dostępu do aplikacji EC zawierającej użyteczne informacje, 

numery alarmowe, harmonogram zajęć i regulamin szkoły. 

 
Uczniowie zakwaterowani u rodzin goszczących otrzymają 

pakiety powitalne na lotnisku, a pozostali uczniowie – w miejscu 

swojego zakwaterowania. 

 
 

ZAJĘCIA PROWADZONE NAPRZEMIENNE 
 

Grafik zajęć w szkole EC opiera się na naprzemiennym 

prowadzeniu lekcji. Polega to na tym, że w jednym tygodniu 

uczniowie mają lekcje języka angielskiego w bloku porannym, w 

drugim tygodniu – w bloku popołudniowym. 

TEST POZIOMUJĄCY 
 

Pierwszego dnia w szkole uczniowie przechodzą obowiązkowy 

test poziomujący, który pomaga ocenić ich znajomość gramatyki, 

rozumienia tekstów, słownictwa, swobodę wyrażania się i 

rozumienie ze słuchu. Test trwa ok. 1,5 godziny i pozwala 

umieścić uczniów w klasie odpowiedniej dla ich poziomu 

umiejętności językowych. Pozwala to uczestnikom wyjazdu 

językowego jak najpełniej skorzystać z zajęć i pomaga 

nauczycielom w planowaniu lekcji zgodnie z poziomem i 

potrzebami uczniów. W trakcie oceniania testów przedstawiciel 

szkoły zapozna uczniów ze szkołą, programem zajęć, poda 

ogólne informacje o Malcie i udzieli wskazówek dotyczących 

pobytu na wyspie. 

Następnie uczniowie zostaną przydzieleni do poszczególnych klas i 

zaczną pierwszą lekcję. 


